
  
 

 

 

Részvételi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 

a Csaba Center „Költs, tölts, nyerj!” online nyereményjátékához 

1. A Nyereményjáték szervezője 
A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Csaba Center Invest Kft. (székhely: 5600 
Békéscsaba, Andrássy út 37-43.), mint a Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztatóközpont 
üzemeltetője a továbbiakban: „Szervező”. 
  
2.  A Játékban résztvevő személyek 

2.1. A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki az 5. pontban foglaltak szerint 
nevez a játékra. 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező (Csaba Center Invest Kft.) tulajdonosai, 
alkalmazottai, illetve mindezek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, a Csaba 
Center Üzemeltetésével foglalkozó alvállalkozók, azok munkavállalói és azok közeli 
hozzátartozói, a Csaba Center üzleteinek tulajdonosai, bérlői, azok munkavállalói és azok 
közeli hozzátartozói. 

 
3. Részvételi feltételek 

3.1. A Játékban részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával 
vehetnek részt. 

3.2. A Játékosok a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos 
játékszabályát és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját. 

3.3. A Szervező a játékkiírást a Csaba Center weboldalán (www.csabacenter.hu) teszi közzé.  
3.4. A játékban nem vesznek részt: 

- banki bizonylatok 

- szerencsejátékra fordított összeg (Lottó, kaparós sorsjegy, sportfogadás, stb.) 

- postán történő csekk befizetés, postai szolgáltatás igénybevétele 

- biztosítási-, csomagfeladási szolgáltatás 

- telefon-és rezsiköltségek számláinak befizetése 

- pénzváltás 

- bármely üzletben ajándékkártya, ajándék utalvány vásárlás 

- garanciális csere 

- Csaba Center Vásárlási Utalvány vásárlás 

3.5. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2022.11.07-én kezdődő 
nyereményjátékban a közzétett jelen játékszabályzatnak megfelelően a játék időtartama 
alatt az alábbiakat tegye:   



  
 

 

 
3.5.1. a Játékos a Szervező által üzemeltetett Csaba Center Bevásárló-és 

Szórakoztatóközpontban (a továbbiakban: Csaba Center) található bármelyik üzletben 
vagy a Csaba Center területén terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe (a jelen 
Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő vásárlás és szolgáltatás igénybevétele a 
továbbiakban együttesen: Vásárlás) legalább bruttó 5.000.-forint értékben. 

3.5.2. a Játékos a Csaba Center weboldalán vagy az applikációban erre létrehozott 
nyereményjáték aloldalon keresztül online megadja a nevét és az e-mail címét és 
helyesen válaszol a feltett kérdésre.  

3.5.3. a Játékos - a heti sorsolások időszakában hétfőtől az adott hét vasárnap 23:59:59-ig 
feltölti a vásárlást igazoló tételes blokk vagy számla (a továbbiakban együttesen: Blokk) 
olvasható képét és beírja az alábbi blokkra vonatkozó adatokat: az üzlet nevét, a 
Vásárlás összegét, a Vásárlás időpontját (dátum). Ezzel a játékos nevez az adott heti és 
a fősorsolásra is. 

3.5.4. a Játékos a játék során valós személyes adatait kell megadnia (teljes név, e-mail cím) 
3.5.5. a Játékos a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a 

továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt, illetve tudomásul veszi a 
Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatokkal kapcsolatos Adatkezelési 
Tájékoztatót. 

3.6. Egy Nevezés alkalmával a Játékos maximum 5 blokk adatait tudja megadni. Egy Játékos, a 
Játék időtartama alatt, korlátlan számú Nevezés beküldésére jogosult.   

3.7. Amennyiben a Nevezés egy korábbi beküldéshez tartozó e-mail cím és megegyező blokk 
adatokat (üzlet neve, vásárlás időpontja, vásárlás összege) tartalmaz, úgy a Szervező az első 
beküldött Nevezést veszi figyelembe és a megegyező adatokat tartalmazó Nevezést kizárja 
és a Játék során nem veszi figyelembe.  

3.8. Azonos e-mail címmel, több alkalommal kizárólag különböző blokkot lehet csak beküldeni. 
3.9. Azok a Nevezések, amelyek során a kérdésre megadott válasz nem helyes, továbbá a 

Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból 
automatikusan kizárásra, míg az érvényes Nevezések számítógépes rögzítésre kerülnek.  

3.10. Szervező kizárólag azokat a Nevezéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok 
saját adataik (név, e-mail cím) megadásával küldenek be a Játékba.  A Szervező a nem valós 
adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.  

3.11. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a 
Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal 
kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

3.12. A Nevezések Játékszabályzat feltételeinek való megfelelőségét a Szervező 
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel 
meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.  

3.13. A Nevezés beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 
infrastruktúrájának teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége 
a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a 
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver 
számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, 
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e 
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  



  
 

 

 
3.14. A Játékból – a Szervező mérlegelése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, 

akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem 
valós e-mail címmel, illetve hamisított, vagy más bevásárlóközpont üzletéből származó 
Blokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő 
magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb 
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények 
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy 
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani 
kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal 
vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Blokkot használnak fel a Játékban 
abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban 
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek 
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.  

 
4. A Játék időtartama 
A Játékosoknak a játékba Nevezésre és a játékra 2022.11.07. 7:00 órától a heti sorsolásokra az adott 
hét vasárnapján 23:59:59-ig, míg a fősorsolásra 2022.12.18. 23:59:59-ig van lehetősége. 
   
5. Sorsolás, nyertesek kihirdetése 

5.1. Egy adott héten beküldött blokkok közül a következő hétfőn 12.00 órakor kerül kisorolásra 
a hét nyertese. 

5.2. A Játék teljes időtartama alatt beküldött blokkok közül 2022. 12.19-én 12.00 órakor kerül 
kisorsolásra a főnyeremény. 

5.3. A beküldött blokkok sorszámot kapnak és a nyeremények sorsolására  
 

5.3.1. heti nyeremények esetében 
1. hét 2022. 11.14.-én 12.00 órakor  
2. hét 2022. 11.21-én 12.00 órakor 
3. hét 2022.11.28.-án 12.00 órakor 
4. hét 2022.12.05.-én 12.00 órakor 

 
5.3.2. a főnyeremény esetében  
2022. 12.19.-én 12.00 órakor kerül sor a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt 
felhasználók sorszáma közül a https://kiszamolo.com/veletlenszam-generator/ oldalon 
található generátor segítségével kerül sor.  

5.4. A sorsolást a Szervező székhelyén bonyolítja le 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. 
5.5. A Szervező a heti sorsolások esetében a sorsoláskor 5 nyertest és nyereményenként 2 

tartaléknyertest, a fődíjsorsoláskor 5 nyertest és nyereményenként 2 tartaléknyertest 
sorsol ki.  

5.6. A sorsolás nem nyilvános.  
5.7. A Szervező a nyertesekkel a megadott e-mail címük alapján veszi fel a kapcsolatot 

közvetlenül a sorsolást követően. 
5.8.  A Csaba Center a saját hivatalos facebook oldalán és a weboldalán közzéteszi a nyertesek 

nevét. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fszogliget.com%2Fgenerator.htm%3Ffbclid%3DIwAR2NUL2jnF7t87QLxtOhpEXMPgo84OyRwfR2b28EO9sneapeppjJlgy671w&h=AT2vyEvIq7m0i0xjfO08xbjOslcGTicWhwamB6K-IZ4uCwA9C2jTy5PSVTAa8H5Kb6ogi3no2GKsaBCP2as8qhyEsAod5NIxYp9Y9b6irCt00C_A_hZI2om_zMCn_17bcN1DDA


  
 

 

  
6. A nyeremények 

6.1. Heti sorsolásokon 5 db egyenként 50.000 Ft értékű Csaba Center Vásárlási Utalvány csomag 
kerül kisorsolásra.  

6.2. A fődíjsorsoláson az alábbi Csaba Center Vásárlási Utalvány csomagok kerülnek kisorsolásra: 
1 x 500.000 Ft értékű 
1 x 250.000 Ft értékű 
1 x 150.000 Ft értékű 
1 x 100.000 Ft értékű  
1 x 50.000 Ft értékű 
A nyeremények Csaba Center Vásárlási Utalvány formájában kerülnek átadásra, készpénzre 
nem válthatóak. 

 
7. A nyeremények átvétele 

7.1. A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: 
7.1.1. Nyertesség esetén a Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton 

értesíti, a Játékosok által az adatmegadás során megadott e-mail címre küldött e-mail 
útján a sorsolást követő 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán 
belül ismételten.  

7.1.2. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második értesítést 
követő ötödik (5.) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést, abban az 
esetben a Szervező jogosult az 1. tartaléknyertest nyertesnek minősíteni. 

7.1.3. Amennyiben az 1. tartaléknyertest sem jelezne vissza, abban az esetben a fenti 
határidők figyelembevételével a 2. tartaléknyertes lép életbe. 

 
7.2. A nyeremények átvételére kizárólag az esetben lesz jogosult a nyertes, ha a nyeremény 

átvételekor érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal igazolja, hogy a 
Feltételek teljesítésekor már betöltötte 18. életévét.  

7.3. A nyertes Játékosok a nyereményükért a nyertes személyazonosság igazolására alkalmas 
igazolvánnyal és lakcímkártyával, valamint a nyertes blokk hiánytalan bemutatásával, 
legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jelentkezhetnek személyesen az információs 
pultnál (5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43., Csaba Center földszint).  

7.4. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti 
határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti 
jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép.  

7.5. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 30 nap.  
7.6. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, 

az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve 
jogvesztő. 
 

8. Adózási kérdések és egyéb költségek 
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a 
nyertes Játékos értesítésének költségét. 
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás 
költsége) a nyertes Játékosokat terhelik. 



  
 

 

  
9. Információ a Játékról 

9.1. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak rövidített formában az információs 
pultban elhelyezett szóróanyagokon, és a www.csabacenter.hu internetes oldalon. A Játék 
hivatalos Játékszabályzata a www.csabacenter.hu internetes oldalon jelenik meg.  

9.2. A Szervező a Honlapon foglaltakat tekinti elsődlegesen irányadó teljes információnak, a 
rövidített formában elérhető forrásból történő tájékozódás esetleges hiányosságából, 
illetve a rövidített változatban szereplő bármely elírásból, a jelen pontban meghatározott 
elektronikus felületen fellelhető hivatalos játékszabályzattól való bármely eltérésből, vagy 
bármely olyan körülményből, amely eltérő értelmezéshez vezet(het) eredő bármely 
(jog)következményért a Szervező, illetve Lebonyolító a felelősségét kizárja. 

9.3. A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok 
számára:  

9.3.1. e-mail: info@csabacenter.hu,  
9.3.2. telefon: +36-66/524-628, 
9.3.3. személyesen az információs pultnál nyitvatartási időben minden nap 10.00-18.00 óra 

között a Csaba Center földszintjén. 
  
10. Egyéb rendelkezések 

10.1. A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt 
esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa.  

10.2. A megváltoztatott Játékszabályt a Szervező azonnal közzéteszi a Csaba Center 
weboldalán.  

10.3. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2.2. pontjában 
kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból 
kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak értékét) 
visszakövetelheti. 

10.4. A hirdetésekben szereplő nyeremények képei csak illusztrációk. 
10.5.  A Játékban a Játékosnak olyan elérhetőséget kell megadnia, amin a Játék ideje alatt 

értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből 
fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

10.6. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt 
kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár 
minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, 
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy 
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

10.7. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök 
rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.  



  
 

 

 
10.8. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, 

amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet 
működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás 
hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez 
történő csatlakozás sikertelensége. 

10.9. A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 
10.10. A tényleges vásárlók érdekében a szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy egy-

egy üzlet blokkjainak elfogadását időszakosan vagy akár véglegesen felfüggessze, ha 
felmerül annak a gyanúja, hogy az üzlet blokkjaival vásárlást vagy szolgáltatást igénybe nem 
vevő személy kíván játszani. Ezzel kapcsolatos felvilágosítás az Információs Pultban kérhető. 

10.11. A tényleges vásárlók érdekében a szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy egy-
egy személyt időszakosan vagy véglegesen kizárjon a játékból, ha felmerül annak gyanúja, 
hogy az adott személy nem vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével jutott a 
blokk(ok)hoz (blokkok gyűjtése szeméttárolóból, üzletekből, kéregetés stb.), tehát a 
játékban vásárlás/szolgáltatás igénybevétele nélkül, jogtalanul kíván részt venni. 

10.12. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játékból egyoldalú döntésével kizárjon minden 
olyan, a közízlést, vagy mások jogait, érdekeit sértő vagy veszélyeztető közlést, megjegyzést, 
amely összeegyeztethetetlen a Játék céljával és szellemiségével.  

10.13. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában 
kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból 
kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak értékét) 
visszakövetelheti. 

10.14. A Játékos köteles a nyeremény átvételével kapcsolatos dokumentumokat kitölteni.  
10.15. A dokumentumok kitöltésének a megtagadása esetén a Játékos a nyeremény 

átvételére nem jogosult!  
10.16. A Játékos a játék tisztaságának promotálása céljából köteles a teljes nevét vállalni. 

Ellenkező esetben a nyeremény átvételére nem jogosult. 
 

 

  



  
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Csaba Center „Költs, tölts, nyerj!” online nyereményjátékához 

hatályos: 2022. november 7. 

 

A Játék Szervezője és egyben adatkezelője: Csaba Center Invest Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 37-43., e-mail címe: csabacenter@csabacenter.hu /a továbbiakban: „Szervező”/ az 
alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Szervező által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (Játék 
lebonyolítása) során a Szervező által megismert, természetes személyek személyes adatainak 
minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat. 

1. A Szervező, mint a Csaba Center Bevásárló-és Szórakoztatóközpont üzemeltetője, 2022. 11.07-
12.18. között Játékot /a továbbiakban: „Játék”/ szervez, melynek keretében mindazon, 18. életévét 
betöltött természetes személy, aki teljesíti a Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” feltételeit /ide 
értve jelen Adatkezelési Tájékoztató tudomásul vételét is/ részt vesz a Játékot követően megtartásra 
kerülő ajándéksorsoláson. 

 2.  Az adatkezelés céljai:  

A Játékban részt vevő felhasználók /a továbbiakban: „Játékosok”/ által a Szervező honlapján 
kitöltött adatokkal történő játék lebonyolítása. 

A Játék időtartamát követően a nyertesek /a továbbiakban: „Nyertes”/ kisorsolása, értesítése, és 
részükre a nyeremény átadása /a jelen tájékoztatóban a Játékosok és a Nyertesek a továbbiakban 
együtt: „Érintettek”/.  

A Nyertesek adatai esetében a nyereménye után fizetendő nyereményadó Szervező általi 
megfizetése, és a járulék-fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetés felé. 

 3. A kezelt adatok köre:  

(i) a Játékosok esetében: a honlapon megadott név, e-mail cím és a feltöltött blokk összege, az üzlet 
neve;  

(ii) a Nyertessel kapcsolattartás esetében: a megadott név, e-mail cím 

(iii) a Nyertes adatainak nyilvánosságra hozatala esetében: név, fénykép a nyeremény átvételéről 

(iv) a nyeremény átvétele esetében: születési hely, idő, anyja neve, vezeték- és keresztnév, lakcím, 
adóazonosító jel, TAJ szám, aláírás, mely utóbbi adatokat a Nyertes a nyeremény átvételekor írásban 
ad meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül a nyeremény nem vehető 
át. 

4. Az adatkezelés jogalapja:  



  
 

 

● a 3. (i), (ii), (iii) pont szerinti adatok esetében: a nyereményjáték szabályzatából fakadó 
kötelmek teljesítése (szerződés teljesítése); 

● a 3. (iv) pont szerinti adatok esetében: Szervezőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése. 
 

Az Érintettek hozzájárulás visszavonhatják és bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 
kérhetik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

A Játékosok, akik a hozzájárulás visszavonásával töröltetik adataikat az adatbázisból a Játék 
időtartama alatt, a Játékból való kizárják magukat, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja 
biztosítani a Játékos részvételét. 

 6.  Adatok tárolásának időtartama:  

A 3. (i)és (ii) pont szerinti személyes adatokat a sorsolást követő 30 napig - a Nyertes adatai 
kivételével – a tárolja a Szervező. 

A 3. (iii) szerint nyilvánosságra hozott adatokat a sorsolást követő 30 napig tárolja. 

A Nyertes 3. (iv) pont szerinti adatait a Szervező (a nyereményadó és járulék-fizetési kötelezettségek 
teljesítésére tekintettel) az Átvételi Elismervény Nyertes általi aláírását követően, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja a Szervező a 
székhelyén.  

7. Adatfeldolgozó: a Szervező a Játék lebonyolításához nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

A Nyertes 3. (iv) pont szerinti adatai esetében (a nyereményadó és -járulék Szervező által történő 

megfizetésére tekintettel) igénybe vett adatfeldolgozói tevékenységet Cenzator Bt. végez, aki a 

számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti könyvelési kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos 

adminisztrációs feladatokat látja el.  

 8.  Kik ismerhetik meg az adatokat?  

A 3. (i) és (ii) pont szerinti adatokat a Szervező marketing osztályának munkatársai ismerhetik meg. 
A 3. (iii) pont szerinti adatokat a Szervező marketing osztályának és a 7. pont szerinti adatfeldolgozó 
munkatársai ismerhetik meg.  

9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan: 

 9.1. az Érintett kérelmezheti a Szervezőtől: 

● tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről; 

● adatai helyesbítését; 

● adatai törlését /a 3. (iv) adatok kivételével/ 

● adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek). 



  
 

 

 
 9.2. Az Érintett kérelmének, panaszának előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével 
kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Szervezőhöz 
előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. 
A Szervező ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a fent írtaknak 
megfelelően/: Csaba Center Invest Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43., e-mail 
cím: igazgato@csabacenter.hu). 

 9.3. Hatósági panasz, bejelentés kezdeményezése: az Érintett panaszt, bejelentést és adatvédelmi 
hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Szervező megsértette az 
Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 
telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának 
címe:  https://www.naih.hu/).   

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Szervezőnek az 
Érintett kérelmével kapcsolatos döntésével, vagy a Szervező a rá vonatkozó kötelező válaszadási 
határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 
30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

Békéscsaba, 2022. november 4. 

Csaba Center Invest Kft. 

Szervező 
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