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Részvételi feltételek – Tavaszi kupon kampány 2020 Korzó Bevásárlóközpont:   

A promóció időtartama: 2020. március 10-től május 12-ig 

A promóció helye: Korzó Bevásárlóközpont (cím: 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.) 

A promóció főszervezője: SES Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz.; 

cégjegyzékszáma: Cg. 07-09-015034) 

 

A promócióban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: Résztvevő) és a promóció időtartama alatt 

a Korzó Bevásárlóközpont üzleteiben a kupon hétvégén a promócióban résztvevő üzletek egyikében kupon 

beváltással vásárolt.  

A kupon napok a következők: 2020. május 10., 2020. április 07., 2020. május 12. 

A kuponnapokban résztvevő üzletek:  

Apacs Ezüst, Biotech, Budmil, Costa Coffee, Crystal Style, dm, Douglas, First Phone, Heavy Tools, Hervis, 

Humanic, JPress, Libri, Mediashop, Mókus Játszóház, OXO Bubble Tea, Playersroom, Promod, Springfield, 

Vision Express, Women’secret, Yves Rocher.  

A nyereményjátékon csak azok vehetnek részt, akik felmutatták a vásárlást igazoló blokkot és a részvételi 

lapon a kért adataikat hiánytalanul, olvashatóan önkéntes hozzájárulással megadták. A játékban csak olyan 

blokk fogadható el, amelyen a dátum (2020. március 10.; 2020. április 07. és 2020. május 12. napi) és a 

vásárlás helye és összege pontosan és olvashatóan fel van tüntetve. A blokk a termék ellenértékéről vagy a 

szolgáltatás igénybevételéről szóló igazolás. A nyeremény készpénzre nem váltható, nem ruházható át, jogi 

út kizárva. Ugyanazon személy ugyanazon blokkal egy nyeremény megnyerésére és átvételére jogosult. 

Amennyiben több alkalommal vásárol a Korzó Bevásárlóközpont üzleteiben a promóció időtartama alatt, úgy 

annyiszor vehet részt a játékban. 

Amennyiben a Résztvevő korlátozottan cselekvőképes, úgy a promócióban való részvétellel, a nyeremény 

átvételével kapcsolatos jognyilatkozatai érvényességére az alábbiak irányadóak: 

Korlátozottan cselekvőképes 16. életévét betöltött kiskorú nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes 

képviselőjének beleegyezése szükséges.  

A promócióban a SES Magyarország Kft. és a nyereményjátékban közreműködő cégek vezető tisztségviselői, 

dolgozói, illetve Polgári Törvénykönyv szerinti közvetlen hozzátartozóik nem vehetnek részt. A nyeremény 

adó- és járulékvonzatait a SES Magyarország Kft. fizeti. 

A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő olvashatóan és pontosan kitöltse a promóció 

részvételi lapjának kötelező rovatait (csillaggal jelölt rovatok) személyes adataival és aláírja a részvételi lapot. 

A részvételi lapok a Korzó Bevásárlóközpont földszinti hoszteszpultjánál találhatóak meg. A kitöltött és aláírt 

részvételi lapot a 2020.03.10. és 2020.05.12. napja között személyesen a Korzó Bevásárlóközpont földszinti 

hoszteszpultjánál elhelyezett gyűjtődobozba kell bedobni a kupon napokon minden nap 9.00-20.00 óráig, a 

hoszteszpult "nyitva tartási" ideje alatt.  
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A promóció nyereménye:  

Hervis ajándékutalvány 100.000,- ft értékben 

A nyeremény-sorsoláson az a Résztvevő vehet részt, aki olvashatóan és pontosan önkéntes hozzájárulása 

alapján kitöltötte a részvételi lapon a kötelező személyes adat rovatokat (név, lakcím vagy e-mail cím, 

telefonszám) és aláírta a részvételi lapot, továbbá bedobta a Korzó Bevásárlóközpont földszinti 

hoszteszpultjánál elhelyezett gyűjtődobozba.  

Egy Résztvevő egy blokkal csak egy részvételi lappal vehet részt a nyeremény-sorsoláson. 

A nyeremény-sorsolást 2020. május 15-én, pénteken 09.00 órakor a Korzó Bevásárlóközpont igazgatóságán, 

közjegyző jelenlétében tartjuk.  

Nyeremények: Hervis 100.000,- ft értékű ajándékutalvány 

A nyeremény-sorsoláson kisorsolásra kerül 1 fő nyertes és 1 fő tartalék nyertes. 

A nyeremény-sorsolás eredménye az információs pultnál és a www.facebook.com/korzobevasarlokozpont 

oldalon kihirdetésre kerül, a nyertest a részvételi lapon megadott adatok alapján értesítjük elérhetőségei 

egyikén.  

A nyeremény-sorsoláson csak a személyesen, a Korzó Bevásárlóközpont földszinti hoszteszpultjánál 

elhelyezett gyűjtődobozba bedobott részvételi lapok vesznek részt, az egyéb módokon eljuttatott pl. postán 

feladott részvételi lapok nem.  

A személyes átvétel, valamint a helyszínre utazás költsége a nyertes Résztvevőt terhelik. A nyeremény adó- 

és járulékvonzatait a SES Magyarország Kft. kifizeti.  

A nyeremény készpénzre nem váltható.  

 

Adatkezelési, adatvédelmi rendelkezések: 

Az adatkezelés során a SES Magyarország Kft. maradéktalanul betartja az adatvédelmi jogszabályi 

előírásokat, az adatkezelés az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentésre került. 

A promócióban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az 

érintett hozzájárulása.  

A részvételi lap kitöltésével és aláírásával, valamint a Korzó Bevásárlóközpont földszinti hoszteszpultjánál 

elhelyezett gyűjtődobozba való bedobásával a Résztvevő feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 

a SES Magyarország Kft., mint adatkezelő megadott személyes adatait a promócióban való részvétel, az azzal 

kapcsolatos kommunikáció, a nyeremény átadása céljából kezelje, illetve felhasználja, továbbá ahhoz, hogy 

a nyeremény-sorsolás eredménye a sorsolás alkalmával nyilvánosan kihirdetésre kerüljön. Az adatkezelés a 

részvételi lap Korzó Bevásárlóközpont földszinti hoszteszpultjánál elhelyezett gyűjtődobozba való 

bedobásától 2019. november 08-ig, a nyeremény-sorsolás befejezéséig tart. 

http://www.facebook./
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Az a Résztvevő, aki a részvételi lapon beikszeli, hogy megadott személyes adatait a SES Magyarország Kft.  

marketing céljaira is felhasználja és ezen nyilatkozatát aláírja, feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, 

hogy a SES Magyarország Kft., mint adatkezelő megadott személyes adatait a promóció lejártát követően 

marketing hírlevelek online megküldése céljából kezelje, illetve felhasználja. Az adatkezelés az adatkezelő 

megszűnéséig vagy a hozzájárulás írásbeli visszavonásáig (marketing hírlevélről történő leiratkozás) szól. A 

marketing hírlevélről leiratkozni írásban az alábbi elérhetőségeken lehet: 

E-mail: korzo@korzo.hu 

Telefax: 42/799-123 

Levelezési cím: Korzó Bevásárlóközpont Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. 

A 16. életévét betöltött kiskorú Résztvevő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez 

törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

A Résztvevő, aki a marketing célú adatkezeléshez a fentiek szerint hozzájárul, ezzel feltétel nélkül, kifejezetten 

hozzájárul ahhoz is, hogy a megadott személyes adatokat a SES Magyarország Kft., mint adatkezelő az 

adatkezelés időtartamára a vele szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozó (REON Digital Korlátolt 

Felelősségű Társaság, Székhelye: 1134 Budapest, Lehel u. 4/c.; Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-996116; 

Adószáma: 24219288-2-43.) részére az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében továbbítsa, kizárólag 

azon személyes adatokat, melyeket az adatfeldolgozó az adatkezelési cél megvalósítása érdekében 

feldolgoznak.  

Az adatfeldolgozó a megadott adatokat nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti harmadik személyek 

számára hozzáférhetővé. 

Az adatkezelő a fenti rendelkezésektől eltérő céllal nem kezelheti a megadott személyes adatokat, illetve a 

fentiektől eltérő céllal nem használhatja fel azokat, illetve nem teheti - az adatfeldolgozón kívül - harmadik 

személyek számára hozzáférhetővé. 

 

A RÉSZTVEVŐK JOGAINAK AZ ÉRVÉNYESÍTÉSE: 

A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg: 

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk). 

Ezen joga alapján Ön jogosult az Ön személyére vonatkozóan, a Társaságunk által tárolt személyes adatairól 

térítésmentesen tájékoztatást kérni. 

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk).  

Ezen joga alapján Ön kérheti Társaságunktól, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítésre vagy a hiányos adatai kiegészítésre kerüljenek.  

3. Az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk). 
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Ezen joga alapján kérheti Társaságunktól a személyes adatainak törlését az alábbi okokból: 

- az adatkezelés céljából, amelyre tekintettel a személyes adatokat gyűjtöttük, ill. kezeltük, már nincs 

szükség, 

- Ön az önkéntes hozzájárulását, amelyet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott meg, 

visszavonja, 

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező 

jogos indokok az adatkezelésre, 

- jogellenes adatkezelés történt, 

- a törlést uniós vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése indokolja, 

- a személye adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor. 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk).  

Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül:  

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;  

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását;  

- Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

- Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.  

 Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt. 

5.Az adathordozhatósághoz z való jog (GDPR 20. cikk).  

Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott 

személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek Ön továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:  

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti 

hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  
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6. tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk). 

 Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az 

említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor 

tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 

kezelhetők.  

7. Hozzájárulás visszavonásának a joga: 

Amennyiben Ön az adatainak kezelésére vonatkozóan önkéntes hozzájáruló nyilatkozatot tet a GDPR (1) 

bekezdés a.) pontja alapján, azt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. A leiratkozó linket a 

hírlevelek alján találja. 

8. Panasz tételéhez való jog 

Ha úgy látja, hogy adatainak kezelése adatvédelmi előírásokba ütközik vagy az Ön adatvédelmi jogai bármely 

módon sérültek, a felügyeleti hatságnál tehet panaszt: 

                          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

                                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

                                               e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

                                                    Telefon: +36 (1) 391-1400 

 

 

A CA-ZETA Ingatlanhasznosító Kft. fenntartja a jogot jelen részvételi feltételek bármely pontjának vagy 

egészének megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő 

okok, vagy jogszabályi változások megkövetelik. Az esetleges módosítások és az Adatvédelmi Tájékoztató a 

www.korzo.hu honlapon közzétételre kerülnek. 

2020. február 13. 

 

                SES Magyarország 

       Korlátolt Felelősségű Társaság 

            a promóció szervezője 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

