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MOL Limo – Black Friday nyereményjáték 

Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató 
 

1. A Játék neve és szervezője 

 

A Black Friday nyereményjáték (Játék) szervezője a MOL Limitless Mobility Kft. (Székhely: 1117 

Budapest, Október huszonharmadika u. 18., Cégjegyzékszám: 01-09-303981) (Szervező). 

A Játék lebonyolításával összefüggő sorsolási feladatokat a Greenroom Kft. (Székhely: 1125 

Budapest, Felső Svábhegyi út 12., Cégjegyzékszám: 01-09-564386)  (Lebonyolító) látja el. 

 

2. A Játék időtartama: 

A Játék 2020. november 26. 0:01 perctől 2020. november 29. 23:59 percig tart. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartamát megváltoztassa. 

 

3. A Játékban részt vevő személyek 

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki MOL 

Limo regisztrációval, illetve Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és a Játék 

időtartama alatt a KRESZ szabályait betartva, balesetmentesen, legalább 30 percig (foglalási és 

várakozási időtartam nélkül) használja a MOL Limo szolgáltatást, illetve teljesíti a 4. pontban 

meghatározott további részvételi feltételeket (a továbbiakban: Játékos).  

 

A Játékban kizárólag azon Játékosok vehetnek részt, akik egyben a MOL Limo szolgáltatás regisztrált 

felhasználóinak is minősülnek és saját (nem üzleti) felhasználói fiókjukat használják az utazás során.  

A Játékban a felhasználók üzleti fiókkal indított utazással nem vehetnek részt.  

Amennyiben Szervező tudomására jut, hogy a felhasználói fiókkal nem az ahhoz kapcsolódó 

felhasználó vezetett, vagy a szolgáltatás használata során a felhasználó a MOL Limo Általános 

Szerződési Feltételeit és/vagy jelen Játékszabályzatot megszegte, úgy a Játékból az érintett személy 

kizárásra kerül. 

 

A nyereményjátékban való részvétel a szolgáltatás Játékszabályzatban rögzítetteknek megfelelő 

igénybevételével automatikus. Az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzatnak megfelelő Játékban részt 

vesz, úgy tekintendő, hogy a részvétel tényével, minden további nyilatkozat elvárása nélkül, magára 

nézve kötelezőnek ismerte el a jelen Játékszabályzatot. 

 

A részvételtől való elállást a Játékos a játék időtartama alatt bármikor kezdeményezheti Szervező 

Ügyfélszolgálatának küldött e-mail formájában az info@mollimo.hu e-mail címen.   

 

A Játékban a MOL Limitless Mobility Kft. és a Greenroom Kft., valamint a MOL-csoporthoz tartozó 

vállalatok tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy velük egyéb munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek 

részt. 

 

mailto:info@mollimo.hu
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MOL-csoporthoz tartozó vállalatnak minősül azon társaság, amely legfőbb döntéshozó szervében a 

MOL Nyrt. (székhelye: 1118 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., cégjegyzékszám: 01-10-

041683) közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön 

szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol. Ezen vállalatok 

listája megtalálható az 1. számú mellékletben. 

 

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, 

valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 

automatikusan kizárásra kerül. 

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

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

4. A Játék menete, a Játékban történő részvétel 

 

Azon  Játékosok, akik a nyereményjáték időtartama alatt: 2020. november 26. 0:01 perc és 2020. 

november 29. 23:59 perc közötti időszakban a MOL Limo telefonos applikáción keresztül 

balesetmentesen, valamint a KRESZ szabályait betartva legalább 30 perc időtartamot utaznak 

(foglalási és várakozási időtartam nélkül) automatikusan részt vesznek a Játékban és a nyeremény 

sorsolásában. 

 

A Játékosok neve a nyereményjáték időtartama alatt az előző pontban foglaltaknak megfelelő 

utazással egyszer kerül be a sorsolásba. A Játékos növelve esélyeit a nyereményre, amennyiben 

többször indít a telefonos applikáción keresztül legalább 30 perces utazást, úgy neve annyiszor kerül 

be a sorsolásba, ahányszor legalább 30 perces utazást kezdeményez. Szervező minden esetben az 

újonnan kezdeményezett legalább 30 perces utazásokat veszi figyelembe. 

 

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék teljes időtartama 

alatt, a Sorsolás időpontjában és a Nyeremény részét képező elektromos jármű átadásakor is még 

élő MOL Limo regisztrációval rendelkezik. 

 

5. A sorsolás időpontja: 2020. december 3. 16 óra 00 perc 

A Szervező   megbízásából   Lebonyolító   a Játék   lezárását   követően   összesen 1 (egy) db nyertest 

és 2 (kettő) db pótnyertest sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének 

eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, közjegyző jelenlétében 2020. december 03. 

16:00 órakor a Lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem nyilvános.  

A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének 

megváltoztatási jogát. 

 

A nyertes Játékost Szervező a MOL Limo regisztrációkor megadott e-mail címén keresztül, e-mail 

üzenetben értesíti. A nyertes Játékosnak az értesítéstől számított két munkanapon belül fel kell 

vennie a kapcsolatot Szervezővel válasz e-mailben adategyeztetés, illetve a nyeremény átadásának 

egyeztetése céljából. 
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6. Nyeremények, nyertesek 

A Játék nyereményét a MOL Limitless Mobility Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Október 

huszonharmadika utca 18.) biztosítja. 

A nyeremény: 30 napra történő utazás biztosítása a nyertes által választott elektromos MOL Limo 

járművel (maximum 3000 km) 

A nyeremény utazás beváltható 2020. december 15. és 2021. március 31. között. 

A nyertes Játékos bármely elektromos típusú MOL Limo autót választhatja (Hyundai Kona, BMW i3, 

Volkswagen e-Up, Smart fortwo, Smart forfour), amivel a nyereményt felhasználná.  

A nyeremény beváltása során a Játékos a telefonos applikációt kell, hogy használja és utazását a 30 

nap alatt nem kell, hogy lezárja. 

 

A 30 napos nyeremény utazás időtartama alatt a személygépjárművel maximum 3000 kilométer tehető 

meg összesen. Amennyiben a nyertes Játékos a 30 nap alatt 3000 km-nél többet utazna, úgy a 3000 

km-en felüli utazásaira, illetve amennyiben 30 napnál több napra venné igénybe a járművet, úgy erre 

az utazására a MOL Limo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek megfelelő szabályok és díjazás 

érvényes. A nyeremény felhasználása során nyertes Játékos a MOL Limo applikáció segítségével tudja 

az autót használni. A választott autó töltését a nyeremény felhasználása során a Szervező ingyenesen 

biztosítja a MOL Plugee elektromos töltőoszlopain keresztül. A nyeremény felhasználása során a MOL 

Limo szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei érvényesek. 

A nyeremény értéke: 30 napra szóló utazás értéke a MOL Limo hatályos árjegyzéke alapján számítva: 

Volkswagen e-Up, Smart fortwo és Smart forfour esetében 30 x 12.499 Ft, azaz összesen bruttó 

374.970 Ft; BMW i3 és Hyundai kona esetében 30 x 19.999,- Ft, azaz összesen bruttó 599.970 Ft. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. 

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

• 18. életévét még nem töltötte be; 

• ha a Szervező megkeresésére két munkanapon belül nem válaszol; 

• ha nem lehet felvenni a nyertes Játékossal e-mail formájában a kapcsolatot; 

• ha a nyertes Játékos úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja 

felhasználni 

• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, 

mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 

befolyásolni próbálja; 

jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti, illetve azoknak nem felel meg. 

 

7. Nyertesek értesítése 

A nyertes Játékost Szervező e-mail üzenetben értesíti, nyertes Játékosnak az értesítéstől számított 

két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Szervezővel válasz e-mailben adategyeztetés, 

illetve a nyeremény átadásának egyeztetése céljából. A nyeremény átvételének és felhasználásának 

részletei e-mail üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes Játékos 48 órán belül nem 

jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, 

beváltásáról, úgy Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni és pótnyertessel felvenni a 

kapcsolatot. 
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A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható és más személyre át nem 

ruházható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a MOL Limitless Mobility Kft. 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertes Játékossal 

egyeztetett módon adja át.  

A nyertes Játékos külön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját a 

Szervező a MOL Limo Facebook és Instagram közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét. 

A nyertes Játékos jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyereményről történő 

értesítését követő 2 munkanappal bezárólag az alábbi e-mail címre küldött e-mail üzenetben: 

info@mollimo.hu. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

Szervező fenntartja a játékszabályzat változtatásának jogát. Szervező jogosult a játékszabályzatot a 

változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően – a vásárlók 

hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa. 

A Szervező jogosult továbbá a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók 

hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. 

 

A Játék a 2. pontban megjelölt időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen 

háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve 

azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Játék megfelelő 

lebonyolításáról. 

A Szervezőt a szolgáltatás Játék időtartama alatt, a Játékkal összefüggésben történő igénybevételéből 

vagy a Részvételi szabályzat módosításából, a Játék felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből 

vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő 

közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos 

a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. 

Amennyiben a Játék során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Játék jogszerű 

lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy 

megszüntesse. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést 

tapasztal a Játék során, úgy a Játék szünetelését vagy törlését rendelje el, és/vagy a visszaélést elkövető 

Játékost kizárja a Játékból. 

 

A nyereményjátékban való részvétel automatikus, a részvételtől lehetőség van elállni a Játék teljes 

időtartama alatt. A részvételtől való elállást Játékos bármikor kezdeményezheti Szervező 

Ügyfélszolgálatának küldött e-mail formájában az info@mollimo.hu e-mail címen.  

 

9. A Játékszabályzat elérhetősége 

A Játékszabályzat nyomtatott formában megtalálható a 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 

18. alatt, továbbá elektronikus formában a http://mollimo.hu internetes oldalon. 

 

  

mailto:info@mollimo.hu
mailto:info@mollimo.hu
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Adatvédelmi tájékoztató a MOL Limo – Black Friday nyereményjátékához 

 

Az adatkezelés 

megnevezése és 

célja  

 

Az adatkezelés 

jogalapja 

A kezelt adatok 

köre és azok 

forrása  

Az adatkezelés 

időtartama 

Adattovábbítás 

címzettje 

Adatfeldolgozó és 

adatfeldolgozási 

tevékenység 

A MOL LIMO 

nyereményjáték

ában való 

részvétel 

biztosítása; 

nyertes 

játékosok 

esetén 

kapcsolattartás 

és a nyeremény 

átadása 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja. 

Az adatkezelés az 

Adatkezelő jogos 

érdekeinek 

érvényesítéséhez 

szükséges. 

 

Jogos érdek: az 

adatkezelő 

szolgáltatásának, 

tevékenységének 

népszerűsítése, 

megismertetése a 

felhasználókkal. 

Az 

érdekmérlegelési 

tesztet az 

adatkezelő kérésre 

rendelkezésre 

bocsátja. 

Név, MOL Limo 

regisztrációhoz 

használt e-mail 

cím, egyedi 

útazonosító, 

nyertesség 

ténye 

 

 

A MOL Limo 

utazások 

kapcsán kezelt 

adatok a 

szolgáltatás 

használatára 

vonatkozó 

adatvédelmi 

tájékoztatónak 

megfelelően 

kerülnek 

kezelésre: 

https://www.m

ollimo.hu/hu/le

gal 

Az Adatkezelő 

a nyertes 

játékos adatait 

a nyeremény 

kihirdetésétől 

számított 2 

munkanapig 

őrzi meg jelen 

célból. A nem 

nyertes 

játékosok 

adatait a játék 

végén töröljük. 

 

MOL Limo 

utazások 

kapcsán kezelt 

adatok a 

szolgáltatás 

használatára 

vonatkozó 

adatvédelmi 

tájékoztatónak 

megfelelően 

kerülnek 

kezelésre: 

https://www.

mollimo.hu/hu

/legal 

- 

 

Vulog SA – a MOL 

Limo alkalmazás 

üzemeltetője 

 

Greenroom Kft., 

(Székhely: 1125 

Budapest, Felső 

Svábhegyi út 12., 

Cégjegyzékszám: 

01-09-564386), 

aki a sorsolást 

végzi és csak a 

Játékosok egyedi 

útazonosítóját 

kapja meg 

adatkezelőtől. 

Nyertes 

nevének közlése 

a MOL Limo 

Facebook és 

Instagram 

közösségi 

oldalon 

Ez az 

adatkezelés csak 

nyertes játékos 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja 

alapján az érintett 

hozzájárulása, mely 

kifejezett és 

önkéntes, nyertes 

játékos a 

hozzájárulást külön 

nyilatkozaton adja 

meg. 

Név Az Adatkezelő 

a nyertes 

játékosok 

adatait a 

nyeremény 

kézbesítésétől 

számított 60 

napig őrzi meg 

jelen célból. 

Facebook Inc. 

https://www.fa

cebook.com/mo

llimobudapest 

 

Instagram 

https://www.ins

tagram.com/mo

llimobudapest/ 

- 

https://www.facebook.com/mollimobudapest
https://www.facebook.com/mollimobudapest
https://www.facebook.com/mollimobudapest
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esetén valósul 

meg. 

Egyedi 

fényképfelvételek 

készítése a 

nyeremény 

átadásakor 

 

Ez az 

adatkezelés csak 

nyertes játékos 

esetén valósul 

meg. 

A képeket a 

MOL Limo 

munkatársai 

készítik. 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja 

alapján az érintett 

hozzájárulása, mely 

kifejezett és 

önkéntes, nyertes 

játékos a 

hozzájárulást külön 

nyilatkozaton adja 

meg. 

 

 

Képmás 

 

-az érintettől 

felvett 

Az nyeremény 

kézbesítését 

követő 60 nap. 

Facebook Inc. 

itt lesznek 

láthatók a fotók 

– MOL Limo 

hivatalos 

Facebook oldala 

(www.facebook.

com/mollimobu

dapest/) 

 

Instagram – 

MOL Limo 

hivatalos 

Instagram oldala 

(https://www.in

stagram.com/m

ollimobudapest/

) 

- 

jogi 

igényérvényesítés 

Az adatkezelő jogos 
a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja 
alapján.  
Adatkezelő jogos 
érdeke a jogi igény 
érvényesítése a 
nyertes játékos és 
adatkezelő között 
felmerülő esetleges 
jogvita esetén.  
 

nyertes neve, 

email címe, 

nyeremény 

átadásának 

ténye 

Adatkezelő a 

nyertes adatait 

a sorsolástól 

számított 5 

évig kezeli a 

nyereményből 

eredő 

esetleges 

jogviták 

rendezése 

érdekében.  

Esetleges jogvita 

esetén 

adatkezelő 

megbízhat 

ügyvédi irodát a 

jogvita jogi 

képviseletének 

ellátása 

érdekében. 

 

Nyeremény 

átadásának 

dokumentálása, 

számviteli 

kötelezettség 

teljesítése 

A GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) ponjta. 

A jogi kötelezettség 

alapja a 

számvitelről szóló 

2000. évi C. tv. 

168.-169.§ 

nyertes neve, e-

mal címe, postai 

címe 

A nyeremény 

átadását 

követő 8 év. 

  

 

Adatkezelők neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) 

és e-mail címe:   

 

- Adatkezelő I.: MOL Limitless Mobility Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), 

tel.: (36) 1 886-4444; weboldal: www.mollimo.hu, e-mail: info@mollimo.hu  

http://www.facebook.com/mollimobudapest/
http://www.facebook.com/mollimobudapest/
http://www.facebook.com/mollimobudapest/
http://www.mollimo.hu/
mailto:info@mollimo.hu
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Az adatkezelők önálló adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit 

önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők saját 

adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek. 

 

Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/kapcsolattartói:  

 

- Adatkezelő I.: MOL Limitless Mobility Kft.  - info@mollimo.hu 

Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:  

 

- Adatkezelő I.: MOL Limitless Mobility Kft.  – dpo@mol.hu 

Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak (adatkezelési célonként): 

 

- Adatkezelő I.: MOL Limitless Mobility Kft.  – Értékesítési és marketing vezető, Project manager 

Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala 

(ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:  

 

- Vulog SA, 75004 Párizs, contact@vulog.com, www.vulog.com 

- Greenroom Kft., 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12., hello@greenroom.hu, 

www.greenroom.hu 

Az Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) kapcsolattartója/ kapcsolattartói: 

 

- Vulog SA, contact@vulog.com, www.vulog.com 

- Greenroom Kft., hello@greenroom.hu 

Az Adatfeldolgozó Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:  

 

- Vulog SA, contact@vulog.com, www.vulog.com 

- Greenroom Kft., hello@greenroom.hu, www.greenroom.hu 

Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:  

 

- Vulog SA, az adott szolgáltatás kapcsán támogatást nyújtó munkatársak 

- Greenroom Kft., az adott szolgáltatás kapcsán támogatást nyújtó munkatársak 

Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból: 

nem valósul meg. 

 

Az adatkezelés folyamatának bemutatása: A MOL Limitless Mobility Kft. Black Friday 

nyereményjátékában egy 30 napos MOL Limo utazást sorsol azon Játékosok között, akik a megadott 

időszak alatt a MOL Limo telefonos applikációval a KRESZ szabályait betartva és balesetmentesen 

legalább 30 percet utaznak és utazásuk során a nyereményjáték feltételeit teljesítik. A nyertes 

Játékossal regisztrált e-mail címén keresztül tartja a kapcsolatot a MOL Limitless Mobility Kft. A 

nyeremény átadása során a MOL Limitless Mobility Kft. munkatársai képeket készíthetnek a nyertes 

Játékosról, amelyeket – valamint a Játékos nevét a Játékos kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén 

az esemény után MOL Limo a hivatalos Facebook és Instagram oldalán közzétesz. 

 

mailto:info@mollimo.hu
mailto:dpo@mol.hu
mailto:contact@vulog.com
http://www.vulog.com/
mailto:hello@greenroom.hu
http://www.vulog.com/
mailto:hello@greenroom.hu
http://www.vulog.com/
mailto:hello@greenroom.hu
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Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: A Facebook, illetve Instagram oldalra feltöltött 

képek EU-n kívüli országokban is láthatók azon csoport tagjai számára, amelybe a képek feltöltésre 

kerülnek. MOL Limitless Mobility Kft. a fent jelzett időtartam után a fotókat törli; a Facebook 

adatkezeléséről itt olvashat bővebben: www.facebook.com. Az Instagram adatkezeléséről itt olvashat 

bővebben: www.instagram.com. 

 

Adatbiztonsági intézkedések:  

 

Információbiztonsági 
menedzsment rendszer 

A szervezeti információk bizalmasságának, integritásának és 
elérhetőségének biztosítása szabályzatok, folyamatok, folyamat 
leírások, szervezeti struktúrák, szoftver és hardver funkciók 
bevezetésével.   

Fizikai hozzáférés Azon fizikai eszközök védelmének biztosítása, amelyek MOL 
Csoportra vonatkozó adatokat tartalmaznak. 

Logikai hozzáférés Annak biztosítása, hogy csak jóváhagyott és felhatalmazott 
felhasználók férhessenek hozzá MOL Csoport vállalatai által 
használt adatokhoz.   

Adathozzáférés Annak biztosítása, hogy csak a rendszerek használatára jogosult 
személyek férjenek hozzá a MOL Csoport vállalati adataihoz. 

Adattovábbítás /tárolás/ 
megsemmisítés 

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatait 
illetéktelen személy ne továbbíthassa, olvashassa, módosíthassa 
vagy törölhesse adattovábbítás vagy tárolás során. Ezenkívül 
biztosítani kell a MOL Csoport vállalati adatainak azonnali 
törlését, amikor a feldolgozás célja megszűnik. 

Bizalmasság és integritás Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatainak 
feldolgozása során az adatokat bizalmas módon kezeljék és 
aktualizálják, valamint fedhetetlenségük megőrzése érdekében. 

Elérhetőség Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatai védve 
legyenek a véletlen megsemmisüléstől vagy elvesztéstől, és ezen 
következményeket kiváltó események esetén időben 
hozzáférjenek az érintett MOL Csoport vállalati adataihoz és 
helyreállítsák azokat.  

Adatszeparáció Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalatainak adatait más 
ügyfelek adataitól elkülönülten kezeljék. 

Incidensmenedzsment A MOL Csoport vállalati adatainak bármilyen megsértése esetén a 
jogsértés hatása minimálisra csökkenjen, és a MOL Csoport 
vállalati adatainak tulajdonosai haladéktalanul értesítésre 
kerüljenek. 

Audit Annak biztosítása, hogy a feldolgozó rendszeresen tesztelje, 
megvizsgálja és értékelje a fent vázolt technikai és szervezeti 
intézkedések hatékonyságát. 

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR 

tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az 

adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy 

kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek 

küldése ellen tiltakozhat, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a 

legfontosabb rendelkezéseket.  
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Tájékoztatáshoz való jog: 

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek 

tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb 

jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője 

személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő 

adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló 

adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel 

kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz 

benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Adatkezelő ezt 

a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.  

 

Hozzáférési jog: 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, 

ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok 

címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit 

(ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől 

való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által 

kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat 

számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb 

részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.  

 

Helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy 

kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

Törléshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 

személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az 

Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már 

nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az 

adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy 

a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó 

uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok 

gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  
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Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: 

Amennyiben hozzájárulását visszavonja személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékban való 

részvételre vonatkozóan, személyes adatait töröljük és a nyereményjátékban való részvételét sajnos 

nem tudjuk biztosítani. 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő 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 feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, 

továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Tiltakozáshoz való jog: 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 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. 
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A jogok gyakorlásának keretei: 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán 

hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 

Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes 

adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/ 

 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per 

- az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 

is megindítható.  A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, 

korlátozására, illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, 

az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének 

nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa 

elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.  

 

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) 

összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő 

az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön 

személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés 

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult 

szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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1. számú melléklet- A játékból kizárt MOL csoporthoz köthető vállalatok listája 

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi vállalatok, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen 
személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
Leodium Investment Kft. 
CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt. 
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. 
IN-ER Erőmű Kft. 
MOL Vagyonkezelő Kft. 
MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. 
MOL Racing Kft. 
Karpinvest Olaj-és Gázipari Kft. 
Multipont Program Zrt. 
GEOINFORM Kft. (Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.) 
TVK Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. 
MOL Investment Kft. 
CEGE Geotermikus Koncessziós Kft. 
Geofizikai Szolgáltató Kft. - under liquidation 
FGSZ Földgázszállító Zrt. 
OTP Bank Nyrt. 
MOL Aréna Kft. 
MOL CVC Investment Kft. 
PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. 
Terméktároló Zrt. 
ALFAGAS Kőolaj, Gáz és Vegyianyag Export-Import Kft. 
MOL Magyarország Szolgáltató Központ Kft. 
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. 
MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Zrt. 
MOL Commodity Trading Kft. 
MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft. 
MOLTRANS Tankautós Fuvarozó Kft. 
EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL GBS Magyarország Kft. 
ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyártó és Kereskedelmi Zrt. 
ROTARY Fúrási Zrt. 
OVERDOSE Vagyonkezelő Kft. 
MOL Petrolkémia Zrt. 
TVK-Erőmű Kft. 
KMSZ Kelet-Magyarországi Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Retail Holding Kft. 
MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 
Csanád Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
Tápió Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
Dunai Vízmű Zrt. 
MOL Solar Investment Kft. 
MOL Solar Operator Korlátolt Felelősségű Társaság 
MOL IT Holding Kft. 
MOL E-mobilitás Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
OT INDUSTRIES Eszközhasznosító Kft. 
OT INDUSTRIES Tervező Zrt. 
OT INDUSTRIES Fővállalkozó Zrt. 
OT INDUSTRIES Vagyonkezelő Zrt. 
OT INDUSTRIES-KVV Kivitelező Zrt. 
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OT INDUSTRIES-DKG Gépgyártó Zrt. 
MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Jászárokszállás Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Zala-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Fleet Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
MOL Ingatlan Holding Kft. 
MOL Ingatlankezelő Kft. 
MOL Mezőtúr Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Okány-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Fleet Solution Flottakezelő Kft. 
MOL Kunststoff Kft. 
MOL Limitless Mobility Kft. 
MOL Limitless Mobility Holding Kft. 
FGSZ Kereskedési Platform Kft. 
ISO-SZER Kft. 
MOL C.F. Kft. 
MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Somogyvámos Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Somogybükkösd Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
Neptunus Investment Kft. 
Fonte Viva Kft. 
ITK Holding Zrt. 
MOL SZMDK Szénhidrogén Koncessziós Kft.  
MOL Dráva Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MA-Coding Kft. 
New Milford Development Kft. 
White Solar Energy Kft. 
MOL Nyírség-Észak Szénhidrogén Koncessziós Kft. 
MOL Nyírség-Dél Szénhidrogén Koncessziós Kft. 

 


