
 A Fotózd le a villamost és vásárolj kedvezménnyel 
 elnevezésű promóció szabályzata 

 A  jelen  szabályzat  (a  továbbiakban:  Szabályzat)  a  "GLOBÁL  SPORT"  Kft.  (székhely:  4030 
 Debrecen,  Tömös  u.  17.,  cégjegyzékszám:  09-09-003314,  adószám:  11157625-2-09, 
 képviseli:  Molnár  András  ügyvezető,  a  továbbiakban:  Szervező)  által  meghirdetett  Fotózd  le  a 
 villamost  és  vásárolj  kedvezménnyel  elnevezésű  promócióra  (a  továbbiakban:  Promóció) 
 vonatkozik. 

 Az  alább  meghatározott  időszakban  a  Szervező  vásárlói  a  Szervező  termékeinek  vételárából 
 kedvezményt  kapnak  abban  az  esetben,  ha  teljesítik  a  jelen  Szabályzatban  leírt  feladatot  és 
 feltételeket.  A  jelen  Szabályzat  célja,  hogy  meghatározza  a  kedvezményre  való  jogosultság 
 feltételeit és a kedvezmény felhasználásának módját. 

 1.  Figyelemfelhívás 

 A  Promóció  felhívását  a  Szervező  közzéteszi  a  közösségi  média  felületein,  de  a  Promóció 
 nem  áll  kapcsolatban  a  közösségi  oldalak  (Facebook,  Instagram)  üzemeltetőivel,  azt  a 
 közösségi  oldalak  üzemeltetői  semmilyen  módon  nem  támogatják,  nem  hagyják  jóvá  és 
 nem  is  kezelik.  Így  a  közösségi  oldalak  üzemeltetőit  a  Promócióval  összefüggésben 
 semmilyen  felelősség  nem  terheli,  velük  szemben  követelés  nem  támasztható,  igény  nem 
 érvényesíthető.  A  közösségi  oldalak  üzemeltetői  a  Promócióval  kapcsolatban  panaszkezelésre 
 nem kötelesek és nem is jogosultak. A Promócióért kizárólag a Szervező felelős. 

 A  Promócióban  önkéntesen  és  ingyenesen  lehet  részt  venni,  kizárólag  a  jelen  Szabályzatban 
 foglalt  feltételekkel.  A  Promócióban  részt  vevő  személy  a  részvétellel  –  a  jelen  Szabályzat 
 szerinti  feltételek  teljesítésével  –  minden  további  jogcselekmény  nélkül,  automatikusan  és 
 kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit. 

 2.  A Promócióban részt vevő személyek 

 A Promócióban részt vehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, aki 
 -  a  Promóció  időtartama  alatt  teljesíti  a  jelen  Szabályzatban  leírt  feladatot, 

 feltételeket, 
 -  elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és 
 -  nem került kizárásra a Promócióból. 

 Lehetőség  van  arra  is,  hogy  a  Promóció  feltételeit  teljesítő  személy  jogi  személy  vagy 
 egyéb jogalany képviseletében járjon el. 

 A fentieknek megfelelő személy(ek) a továbbiakban: Résztvevő(k). 

 Amennyiben  a  Résztvevő  igénybe  kívánja  venni  a  kedvezményt,  úgy  el  kell  fogadnia  a 
 Szervező  értékesítési  (így  például  fizetési,  szállítási)  feltételeit  is,  melyekről  a  vásárlás  során 
 kap  tájékoztatást.  Ennek  hiányában  a  Szervezőnél  nem  vásárolhat,  és  így  kedvezményre  sem 
 jogosult. 

 3.  A Promóció leírása 

 2022.  június  hónap  folyamán  Debrecenben  közlekedik  egy  olyan  villamos,  amelyen  a 
 Szervező hirdetése szerepel. 
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 Amennyiben  a  Résztvevő  a  Szervező  hirdetésével  ellátott  villamost  lefényképezi  olyan 
 módon,  hogy  a  fényképen  jól  kivehetően  látszódik  a  Szervező  hirdetése,  majd  a 
 fényképet  a  Szervezőnél  (4030  Debrecen,  Tömös  u.  17.)  a  Promóció  időtartama  alatt 
 személyesen bemutatja, úgy egyidejű vásárlása végösszegéből 10% kedvezményt kap. 

 A  fénykép  bemutatása  technikai  eszközön  (így  például  mobiltelefonon,  tableten)  keresztül 
 történhet, a papír alapú fénykép nem elfogadott. 

 A  kedvezmény  csak  személyes  vásárlásra  vonatkozik.  A  kedvezményt  a  Szervező  az  aktuális 
 kiskereskedelmi listaáraiból biztosítja, és más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze. 

 Egy Résztvevő a Promócióban csak egy alkalommal vehet részt. 

 A  Szervező  kizárja  a  Résztvevőt  a  Promócióból,  azaz  nem  adja  meg  részére  a 
 kedvezményt,  amennyiben  a  bemutatott  fénykép  nem  felel  meg  a  jelen  Szabályzatban 
 foglaltaknak, így például 

 -  a  Szervező  hirdetése  nem  szerepel  rajta,  vagy  nem  beazonosíthatóan,  vagy  nem  a 
 2022. júniusi hirdetés szerepel rajta, 

 -  azt igazolhatóan nem a Résztvevő készítette, hanem például az internetről töltötte le, 
 -  megállapítható,  hogy  a  Résztvevő  a  fényképet  bármely  számítástechnikai  vagy  más 

 módszer  segítségével  (például  képszerkesztő  szoftverrel)  manipulálta  (például  a 
 Szervező hirdetése utólag lett a fényképre szerkesztve). 

 A kizárt Résztvevő a Szervezővel szemben igénnyel nem léphet fel. 

 4.  A Promóció időtartama 

 A  Promóció  időtartama:  2022.  június  16.  –  2022.  június  30  .  A  Szervező  hirdetésével 
 ellátott  villamos  2022.  június  30.  napjáig  közlekedik,  így  a  lefényképezése  eddig  lehetséges. 
 A  fényképnek  a  Szervezőnél  (4030  Debrecen,  Tömös  u.  17.)  való  bemutatása  a  Promóció 
 utolsó  napjáig  történhet.  A  vásárlásra  és  ennek  keretében  a  kedvezmény  igénybevételére  a 
 fénykép bemutatásával egyidejűleg van lehetőség, később már nem. 

 5.  Felelősség 

 A Szervező kizárja a felelősségét 
 -  azért,  ha  a  Promócióban  való  részvételhez  szükséges  feltételek  esetlegesen  hibásan 

 vagy  korlátozottan  állnának  rendelkezésre,  így  például  ha  a  Szervező  hirdetésével 
 ellátott  villamos  műszaki,  forgalmi  vagy  egyéb  okból  nem  vagy  nem  rendszeresen 
 közlekedne,  a  Szervező  hirdetése  a  Szervezőnek  nem  felróható  okból  megrongálódna, 
 idő előtt eltávolításra kerülne stb., 

 -  a  Promócióval  kapcsolatos  bármilyen  kommunikációs  anyagban  esetlegesen 
 előforduló elírásokért és más hasonló hibákért. 

 6.  Adatkezelés 

 A  kezelt  személyes  adatok  köre:  vásárlás  esetén  a  Résztvevő  neve,  címe,  a  promócióban  való 
 részvétel  (a  fénykép  bemutatásának)  ténye.  A  név  és  a  cím  megadásának  hiányában  a 
 Szervezőnek  nem  áll  módjában  kiszolgálni  a  Résztvevőt  (ezek  az  adatok  az  adásvételhez,  a 
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 számlázáshoz  szükségesek),  a  promócióban  való  részvétel  (a  fénykép  bemutatása)  tényének 
 rögzítése nélkül pedig a Szervező a kedvezményt nem tudja megadni. 

 Az  adatkezelés  célja:  a  vásárlás  lebonyolítása,  a  kedvezmény  megadása  (ideértve  különösen  a 
 promóció  feltételeinek  való  megfelelés  megállapítását,  a  kedvezménynyújtás  alapjának 
 igazolását,  a  Szervezőt  terhelő  számviteli  kötelezettségek  teljesítését,  az  esetleges 
 panaszkezelést is). 

 Az  adatkezelés  jogalapja:  a  Résztvevő  által  kezdeményezett  szerződés  megkötése,  teljesítése, 
 továbbá  a  számviteli  kötelezettségek  teljesítése  [a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény 
 169. § (2) bekezdése]. 

 A  személyes  adatok  címzettjei:  a  Szervező  marketing  és  pénzügyi  feladatokat  ellátó 
 munkavállalói,  illetve  a  Szervező  részére  könyvelési  szolgáltatást  nyújtó  adatfeldolgozó.  A 
 számla adatai automatikusan továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. 

 Az adatkezelés időtartama: 8 év, a számviteli bizonylatok megőrzési idejéhez igazodóan. 

 Az  érintettnek  joga  van  kérelmezni  a  Szervezőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz  való 
 hozzáférést,  azok  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és  tiltakozhat  az  ilyen 
 személyes  adatok  kezelése  ellen,  valamint  joga  van  az  adathordozhatósághoz.  Az  érintettnek 
 joga  van  a  felügyeleti  hatósághoz  (Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság, 
 1363  Budapest,  Pf.:  9.,  +36-30/683-5969,  +36-30/549-6838,  +36-1/391-1400, 
 ugyfelszolgalat@naih.hu  ) panaszt benyújtani. 

 Egyebekben  irányadóak  a  Szervező  adatkezelési  szabályai,  melyek  az  alábbi  linken  érhetőek 
 el: 
 https://www.globalsport.hu/Kapcsolat/Adatvedelem.html 

 7.  Egyéb 

 Kérdés,  észrevétel  esetén  a  Szervezővel  a  Résztvevők  az  alábbi  elérhetőségeken  keresztül 
 léphetnek kapcsolatba: 
 https://www.globalsport.hu/Kapcsolat.html 

 A  jelen  Szabályzatot  a  Szervező  elektronikus  formában  a  honlapján  és  a  közösségi  oldalain 
 közzéteszi, és biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Promóció időtartama alatt. 

 A  Szervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  Szabályzatot  bármikor,  külön  értesítés  és  indokolás 
 nélkül  megváltoztassa,  vagy  a  Promóciót  megszüntesse.  A  jelen  Szabályzat  módosításait, 
 illetve  a  Promóció  esetleges  megszüntetéséről  szóló  értesítést  a  Szervező  közzéteszi.  A 
 Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

 Debrecen, 2022. június 16. 

 "GLOBÁL SPORT" Kft. 
 Szervező 
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