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„PECAZONE” 
nyereményjáték leírás és adatvédelmi tájékoztató 

1 A játék leírása 

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon 

állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a Játék 

időtartama alatt a Játékra a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jelentkezik és megfelel a Játék 

valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Játékos”). 

1.1 A játék menete és feltételei 

A Játék hetente más városban, az alábbi helyszíneken és időpontokban kerül megrendezésre: 

 Zone Bevásárlópark 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5-7. – 2022. szeptember 2-3. 

 Zone Bevásárlópark 8400 Ajka, Fő út 31. – 2022. július 1-2. 

 Zone Bevásárlópark 9700 Szombathely, Szt. Gellért u. 66. – 2022. augusztus 26-27. 

 Zone Bevásárlópark 3700 Kazincbarcika, Hadak útja 11. – 2022. július 29-30. 

 Zone Bevásárlópark 2092 Budakeszi, Bianka u. 1. – 2022. július 8-9. 

 Zone Bevásárlópark 2500 Esztergom, Dobogókői út 84. – 2022. július 22-23. 

 Zone Bevásárlópark 7632 Pécs, Siklósi út 68/a.- – 2022. augusztus 12-13. 

 Zone Bevásárlópark 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 13. – 2022. szeptember 9-10. 

 Zone Bevásárlópark 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 11 – 2022. július 15-16. 

 Zone Bevásárlópark 6400 Kiskunhalas, Füzér utca 2.- – 2022. augusztus 5-6. 

 Zone Bevásárlópark 6600 Szentes, Csongrádi út 67. – 2022. augusztus 19-21. 

Amennyiben a fent megadott címeken lévő valamelyik Zone Bevásárlóparkban található 

üzletek bármelyikében, a fent megadott időpontokban, az üzletek nyitvatartási idejében 

összesen legalább bruttó 7000 Ft értékben vásárol, és a vásárlást igazoló blokkot/blokkokat 

vagy bizonylato(ka)t (továbbiakban: „Bizonylat) az adott Zone Bevásárlóparkban található 

hostess pultnál (továbbiakban: „Hostess pult”) bemutatja, nevezhet a Játékra a megadott 

nyereményekért. A vásárlásnak és a Bizonylat bemutatásának egyazon helyszínen és napon 

kell megtörténniük. Minden Játékos, aki a fenti feltételeknek megfelel, azonnali nyereményre 

jogosult. 

Egyazon Játékos az esemény napján az adott helyszínen lévő Zone Bevásárlóparkban lévő 

üzletekben megvalósított bruttó 7.000,-Ft-tól 14.999,-Ft-ig értékű vásárlása után egyszer, 

bruttó 15.000,-Ft-tól 24.999,-Ft-ig értékű vásárlása esetén kétszer, 25.000-Ft-ot elérő vagy azt 

meghaladó értékű vásárlása esetén háromszor jogosult azonnali nyereményre. 

Az a Játékos, aki többszörösen vagy hamis adatokkal vesz részt a nyereményjátékban, 

jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy 

eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, illetve a jelen Szabályzat bármely 

rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül. A Játékból történő kizárással a Játékos 

regisztrációja automatikusan törlésre kerül, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a 

Szervező, illetve a Lebonyolító kizár. 
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A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Lebonyolító tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a 

lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 

A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen 

Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot, vagy annak 

bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá ha 

utóbb kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem 

jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. 

Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.2 Nyeremények és azok átvétele 

A halak alján található számok ajándékokhoz vannak rendelve. Az alábbi azonnali 

nyereményeket tartalmazzák: 

a) 

 300 db Zone műanyag pohár, melynek értéke egyenként 1920 Ft 

 500 db Zone buborékfújó, melynek értéke egyenként 378 Ft 

 800 db Zone színezhető hátizsák, melynek értéke egyenként 502 Ft 

 300 db Zone strandtenisz készlet, melynek értéke egyenként 1130 Ft 

 1500 db Zone pamut bevásárlótáska, melynek értéke egyenként 470 Ft 

 56 db Zone textil bevásárlótáska, melynek értéke egyenként 470 Ft 

 2000 db Zone bevásárlókocsi érme, melynek értéke egyenként 166 Ft 

 150 db Zone múanyag bluetooth hangszóró, melynek értéke egyenként 3020 Ft 

 12 db Zone bögre, melynek értéke egyenként 530 Ft 

 50 db Zone powerbank, melynek értéke egyenként 3 560 Ft 

 140 db Zone zsírkréta, melynek értéke egyenként 137 Ft 

 100 db Zone fehér toll, melynek értéke egyenként 100 Ft  

Az azonnali nyeremény valamelyikét a Játékos a Hostess pultnál tudja személyesen átvenni. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók. Az ezeken felül 

esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertes 

Játékosokat terheli. 

1.3 Felelősség 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási 

igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak 

lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért. 
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Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem 

látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára 

nem felróható módon következtek be. 

A Szervező a Játék lezárulása után 120 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos 

reklamációt nem fogad el. 

2 Adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek 

2.1 Adatkezelő 

A Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.) 

képviseli Diófa Alapkezelő Zrt. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. | 

info@diofaalapkezelo.hu | www.diofaalapkezelo.hu) mint adatkezelő, a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR és az Infotv. előírásainak megfelelően kezeli az Ön 

személyes adatait. 

2.2 Adatfeldolgozók 

Ellenőrzési tevékenységet végző szervezetek (változó) 

A Diófa Alapkezelő Zrt. pénzintézetként MNB-felügyelet alatt áll. A megfelelés ellenőrzése 

során az ellenőrzést végző szervezetek szigorú titoktartással végzik munkájukat, adatot csak 

ellenőrzött és dokumentált módon vihetnek ki a pénzintézettől. 

Republic Group Kft. (1013, Budapest, Krisztina Körút 51.) 

A játék lebonyolítását végzi, más célra nem használja fel az adatokat. 

2.3 Kezelt adatok 

Az adatokhoz csak a kijelölt és jogosultsággal rendelkező munkatársak, illetve az 

adatfeldolgozó férnek hozzá, a megjelölt adatkezelési célon kívül más célra nem használja fel 

azokat az adatkezelő. 

Személyes 

adat 

Adatkezelés 

célja 

Jogalap Következmény Megőrzési idő 

név marketing 

tevékenység 

Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a.) 

a hozzájárulás 

megadása a 

játékban való 

részvétel feltétele 

a hozzájárulás 

visszavonásáig, 

nyertes esetén 

8 év 

irányítószám, 

lakcím 

marketing 

tevékenység 

Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a.) 

a hozzájárulás 

megadása a 

játékban való 

részvétel feltétele 

a hozzájárulás 

visszavonásáig, 

nyertes esetén 

8 év 
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Személyes 

adat 

Adatkezelés 

célja 

Jogalap Következmény Megőrzési idő 

vásárlás 

értéke 

játékra való 

jogosultság 

ellenőrzése 

Érintett 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) a.) 

a hozzájárulás 

megadása a 

játékban való 

részvétel feltétele 

a hozzájárulás 

visszavonásáig 

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy ha a játékos a nyereményjáték lebonyolításával 

kapcsolatos adatkezeléshez adott hozzájárulását a nyereményjáték befejezése, illetve a 

nyeremények átadása előtt visszavonja és a személyes adatainak törlését kéri, ez a 

nyereményjátékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a játékos személyes adatai 

nélkül a nyereményjáték nem bonyolítható le. 

2.4 Az adatok tárolásának helye 

Informatikai rendszer: Az Alapkezelő által használt informatika rendszert a Diófa Alapkezelő 

Zrt. üzemelteti, akinek a felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) végzi. Az MNB 

munkatársai rendszeres időközönként ellenőrzik a kialakított védelmi intézkedéseket. 

Az esetleges hiányosságokat és a Diófával szemben támasztott követelményeket az MNB 

publikálja. 

Levelezőrendszer: A levelező rendszer egy vezető gyártó rendszere. A Diófa IT osztálya a 

rendszert monitorozza, rendszeresen frissíti. Minden levél spamszűrőn és vírusvédelmi 

ellenőrzésen is átesik. A levelekhez csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. 

A rendelkezésre állást redundáns kialakítás biztosítja, melyet a belső IT folyamatosan mér. 

Mentés: A Diófa a szektorra vonatkozó előírásoknak megfelelően rendszeresen menti adatait. 

Ezen mentések biztosítják katasztrófa helyzet esetén a rendszerek visszaállíthatóságát. 

A mentésekhez az informatika 1 hónapra visszamenően fér hozzá. A korábbi mentések 

elzárva, titkosítva kerülnek tárolásra. 

Hangrögzítés: A Diófa számos vonalán jogi megfelelés (MIFID, illetve Bszt) miatt rögzítésre 

kerülnek a hívások. Erről az érintett minden esetben szóbeli tájékoztatást is kap. 

A telefonrendszer külön védelemmel ellátott szerver, melyre belépni csak bizonyos IT 

dolgozók képesek, akik külön engedélyezési folyamatot követően, jegyzőkönyvezett módon 

adhatják át az adatokat az arra kijelölt szervezetnek, személynek. 

Fájlszerver: A hozzáféréseket egyedi csoportok és azok rendszeres felülvizsgálata garantálja. 

CRM rendszer: A MIFID2 előírásai miatt minden ügyféllel történő kommunikációt rögzíteni kell. 

A Diófa CRM rendszerében tárolt adatokhoz való hozzáférés rendkívül szűk. 

3 Adatvédelmi tisztviselő 

Az adatkezelő az előírásoknak megfelelően adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akihez az 

adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat: 

Név: Wancsakovszky Norbert 
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Telefon: +36 1 888 4120 

Email: gdpr@diofaalapkezelo.hu 

4 Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja gyakorolni: 

 személyesen felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel (előre egyeztetett 

időpontban) a 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. címen; 

 emailt küld az adatvédelmi tisztviselő részére a gdpr@diofaalapkezelo.hu email címre; 

 telefonon felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel a +36 1 888 4120 

telefonszámon. 

Mivel az érintetti jogok gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, 

a Diófa Alapkezelő Kft. felszólíthatja Önt személyazonosságának bizonyítására. 

4.1 Érintetti jogok 

4.1.1 Hozzáféréshez való jog 

Tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Alapkezelő kezeli-e a személyes adatait. 

Ha a Diófa Alapkezelő Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő 

információkhoz hozzáférni: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; 

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

 az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, 

valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; 

 azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

az adathordozhatósághoz való jogról; 

 a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog; 

 az adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul 

vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, köteles-e az adatokat megadni, 

milyen következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

 az automatizált döntéshozatal ténye -- ideértve a profilalkotást is --, valamint 

legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logika, és hogy ez milyen 

jelentőséggel, következményekkel bír; 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának joga. 
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A Diófa Alapkezelő Kft. által kezelt személyes adatai másolatát -- kérésre -- az Ön 

rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy az nem érintheti hátrányosan más személyek 

szabadságait. 

4.1.2 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a Diófa Alapkezelő Kft-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. 

Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Diófa Alapkezelő Kft. a 

kamerafelvételeket módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a kamerafelvétel visszanézésére 

vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az 

pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz. 

4.1.3 Törléshez való jog 

A Diófa Alapkezelő Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 

adatait, kivéve, ha az adatkezelés… 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

 a személyes adatok kezelését előíró, az Alapkezelőre alkalmazandó jogi 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása 

céljából; 

 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően 

lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést); 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges. 

Egyéb esetben a Diófa Alapkezelő Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes 

adatait, ha… 

 az Alapkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely 

célból gyűjtötte vagy kezelte; 

 Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatait jogellenesen kezelték; 

 a Diófa Alapkezelő Kft., illetve a biztonsági cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez 

köteles a személyes adatokat törölni. 

4.1.4 Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekéből történő adatkezelése ellen, ideértve az ezeken alapuló profilalkotást is. 
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Ebben az esetben a Diófa Alapkezelő Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 

ha bizonyítja, 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. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős 

mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés… 

 szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

 az adatkezelőre alkalmazandó jog teszi lehetővé; 

 az Ön hozzájárulásán alapul. 

Ezekben az esetekben kérheti az Alapkezelőt, hogy részéről emberi beavatkozás történjen 

vagy Ön az álláspontját kifejezze és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

4.1.5 Korlátozáshoz való jog 

Ön kérheti a Diófa Alapkezelő Kft-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés 

korlátozása esetén a Diófa Alapkezelő Kft., illetve a biztonsági cég a személyes adatok tárolása 

kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. 

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha… 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi; 

 a Diófa Alapkezelő Kft-nek, illetve a biztonsági cégnek a személyes adatokra 

adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok 

korlátozását igényli; 

 Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. 

A Diófa Alapkezelő Kft. vagy a biztonsági cég az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. 

4.1.6 Hordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Diófa Alapkezelő Kft. rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt a Diófa Alapkezelő Kft. akadályozná, ha… 

 az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

Ön a hordozhatóságához való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 
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4.2 Jogsértés esetén tehető lépések 

Ha úgy gondolja, hogy a Diófa Alapkezelő Kft. megsértette jogait a személyes adatok kezelése 

során, akkor lépjen velünk kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőn keresztül! 

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 

hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat, mely soron 

kívül jár el az ügyben. 


