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EGYÜTT KEZDTÜK PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS 

PROMÓCIÓS JÁTÉK 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg aZ Együtt kezdtük 

Premie Előtti Vetítés” megnevezésű promócióban (a továbbiakban „Promóció”) történő 

részvétel feltételeit. 

 

A Promóció szervezője. A Promóció szervezője a Sziget Kulturális Menedzser Iroda 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 

01-10-049598, adószáma: 26189905-2-44, a továbbiakban Sziget). 

 

A Promóció időtartama. A Promóció 2022. július 14. napjától kezdve 2022. augusztus 3. 

napjáig kerül lebonyolításra. 

 

A Promóció leírása. A Szervező hírlevelére feliratkozott személyek hírlevélben kapnak 

értesítést a Promócióról, és közülük az első 100 (száz) jelentkező fejenként 2 (kettő) db jegyet 

kap Az Együtt kezdtük film premier előtti ingyenes vetítésére (a továbbiakban együtt 

„Promóciós Ajándék”). A vetítés időpontja 2022. augusztus 3. 19:00 óra, helyszíne: Cinema 

City Westend, 13. terem. 

 

A Promóció résztvevői. A Promócióban automatikusan részt vesz az első 100 (száz) olyan 

természetes személy, aki a Szervező hírlevelére feliratkozott és a Szervező által meghatározott 

módon jelentkezett az ingyenes vetítésre.  

 

A Promóciós Ajándék átvétele. A Promóciós Ajándékra jogosult részére a Szervező a 

vetítésre való belépésre jogosító kódot küld ki emailben, amely 2 (kettő) fő belépésére jogosít. 

Egy kód kizárólag egy alkalommal használható fel. A Sziget a kóddal való esetleges 

visszaélésért nem felel. 

 

A Promóció jogi jellege. A Promóció a Promóciós Ajándék tekintetében üzleti promóciónak 

minősül. A Sziget kötelezettséget vállal a Promócióban átadásra kerülő Promóciós Ajándékok 

után valamennyi esetleges adó és közteher megfizetésére.  

 

Általános rendelkezések. A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 

Szabályzat szerint történik. A jegyvásárlók a Promócióra vonatkozó szabályokat elfogadják a 

vásárlással. A Sziget az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal. 

 

Adatkezelés. A Promócióban résztvevők által megadott nevet és email címet a Sziget kezeli, a 

Promóciós Ajándék felhasználásához szükséges kód megküldése és felhasználásának lehetővé 

tétele céljából. Ezen adatot a Sziget kizárólag a Promóciós Játék lebonyolításának befejezéséig 

kezeli. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása a 2016/679 Európai Parlament és 

Tanács (EU) rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulás bármikor 

visszavonható a dpo@sziget.hu e-mail címen, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes 

adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Sziget legkésőbb 1 hónapon belül ad 

meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását.  
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Amennyiben Ön szerint a Sziget, mint adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre 

vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban a Szigethez a fenti 

elérhetőségen vagy a következő e-mail címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége 

esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását 

kezdeményezheti (levelezési cím: H- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. 

 

Budapest, 2022. július 14. 


