„MOL Plugee karácsonyi promóció”
Nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat)
1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI
A

„MOL

Plugee

karácsonyi

fogyasztói

promóció”

(továbbiakban:

„Nyereményjáték”) Szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 18.) (továbbiakban: „Szervező”).
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a
továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb
feladatokat, egyes adatfeldolgozási tevékenységeket a Createam Reklámügynökség
Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5., cégjegyzékszám:

01

09

368725, adószáma: 12026104-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi.
A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
• Weboldal fejlesztése, adatbázis kezelése és technikai háttér biztosítása
• Sorsolások lebonyolítása
• Játékosokkal való kapcsolattartás
• Nyertesek adatainak egyeztetése és átadása MOL részére a jogosultság ellenőrzése
céljából,
• Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi
lakcímmel rendelkező 16. életévét betöltött, a következő pontban meghatározott
személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki
rendelkezik a MOLJÁTÉK Online Programban és a MOL Plugee applikációban élő
regisztrációval, vagy a Játék során beregisztrál a Programba a plugee.moljatek.hu
domain alatti weboldalon, illetve letölti az applikációt a Google Play vagy App Store
áruházakból, továbbá aki a Nyereményjáték időtartama alatt legalább egy

alkalommal, minimum 1000 Ft értékben tölt elektromos vagy plug-inn hybrid
autót a MOL Plugee magyarországi elektromos töltőhálózatában a 4. pontban
meghatározottak szerint, és feltölti a vásárlást igazoló számviteli bizonylat számát
(a

továbbiakban:

„Pályázat”).

A

Nyereményjátékban

résztvevő

elektromos

töltőállomások listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való
részvételre, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény
átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) (Törvényes képviselő nyilatkozatát az 4. sz.
melléklet tartalmazza.)
2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, azok
leányvállalatai, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő
gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, 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.

Leányvállalatnak

minősül

mindazon

társaság,

amely

legfőbb

döntéshozó szervében a Szervező, vagy a Lebonyolító közvetlenül vagy közvetve a
szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített
többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol. A Nyereményjátékból kizárt
leányvállalatok listája ezen a linken érhető el.
2.3. Továbbá a Játékban nem vehetnek részt az 1. sz. mellékletben listázott
elektromos töltőállomások tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy
velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen
személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték 2021. december 6. 00 óra 00 perctől – 2022. január 5. 23 óra 59
percig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve a 6. pontban írtak szerint nem
vagy nem a 6. pont szerintieknek megfelelően beérkezett Pályázatok a Játékban nem
vesznek részt. A Játékban csak ezen időszak alatt megvalósult teljesen elektromos

vagy plug-in hybrid autó töltések, valamint az ezen időszak alatt történt regisztrációk
és pályázatok vesznek részt.
A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő
beérkezési időpont az irányadó.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZOLGÁLTATÁS
A Nyereményjátékban teljesen elektromos vagy plug-in hybrid autó, MOL Plugee
magyarországi hálózatban, legalább egy alkalommal, minimum 1000 Ft értékben
történő elektromos töltésével lehet részt venni.
A szolgáltatás árát a Játékos a MOL Plugee applikáción keresztül, bankkártyával vagy
amennyiben a felhasználó rendelkezik voucherrel, abban az esetben a rendelkezésére
álló creditekkel fizeti ki.

5.

A

NYEREMÉNYJÁTÉKBAN

RÉSZT

VEVŐ

ELEKTROMOS

TÖLTŐBERENDEZÉSEK
A Nyereményjátékban részt vevő elektromos töltőberendezések és a helyszínt
biztosító töltőállomások listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben
nem szereplő elektromos töltőberendezések és/vagy töltőállomások nem vesznek
részt a Nyereményjátékban.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt töltőállomások és
töltőberendezések körét a Nyereményjáték folyamán bármikor bővítse, vagy szűkítse,
a Nyereményjáték menetét, a Nyereményjátékra kijelölt időszakot a Nyereményjáték
folyamán – a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes
tájékoztatást követően – egyoldalúan megváltoztassa.

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, a 4. pontban meghatározott, az 1. sz.
mellékletben szereplő, legalább egy alkalommal, minimum 1.000 Ft értékben

történt teljesen elektromos vagy plug-in hybrid autó töltése, érvényes MOLJÁTÉK
Online Programba történő regisztráció a 6.1.pontban ismertetettek szerint, MOL
Plugee applikáció letöltése a 6.2. pontban ismertetettek szerint, továbbá érvényes
Pályázat feltöltése a 3. pontban meghatározott időtartamon belül, valamint a
számviteli bizonylat megőrzése legalább 2022. február 15-ig, mert a Lebonyolító
nyertesség esetén bekérheti azt.
Az első Pályázat feltöltése során a megfelelő mezők kipipálásával a Játékos
kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban:
„Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a
Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóban (2. sz. melléklet)
írtak szerinti kezeléséhez.

6.1. REGISZTRÁCIÓ
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a MOLJÁTÉK Online Program felületen:
a plugee.moljatek.hu weboldalon történő regisztráció. A regisztráció pontos menetét,
annak részleteit a MOLJÁTÉK Online Program Felhasználási Feltételei tartalmazzák.
A MOLJÁTÉK Online Programban történő regisztrációt követően a Játékosok email
címük és jelszavuk megadásával beléphetnek saját felhasználói felületükre, ahol
adataik módosítására és Pályázataik feltöltésére van lehetőségük.
A játékosnak bármikor lehetősége van profilját törölni. Adatainak törlésével a Játékos
Nyereményjátékban a továbbiakban nem tud részt venni, az esetlegesen megnyert
nyereményeitől elesik, azok az adatok hiányában nem tudnak kézbesítésre kerülni.
6.2. MOL PLUGEE APPLIKÁCIÓ
A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele a MOL Plugee applikáció Google
Play vagy App Store áruházakból való letöltése és az applikációban való regisztráció.

6.3. PÁLYÁZAT
A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók
figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a Szolgáltatás
igénybevételét igazoló számviteli bizonylat számát („Pályázat"). Más típusú
számviteli bizonylatot a Játékban nem fogadunk el.
A Nyereményjátékban a 2021. december 6. – 2022. január 5. között történt
vásárlásokhoz tartozó számviteli bizonylatokkal lehet részt venni.
Pályázat:
• Számviteli bizonylat 10 jegyű száma (kötelező)
Egy érvényesen beküldött Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék
rendszerének adatbázisában rögzítették. A Pályázatok beérkezési időpontja az
adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája szerinti időpontja. Azok a
Játékosok nyerik meg a nyereményeket, akik vagy az adott nyerő időpontban (hónapnap-óra-perc-másodperc) vagy ha ilyen nincs, akkor az időpont utáni legközelebbi
időpontban küldik be a jelen Játékszabály szerinti érvényes Pályázatukat (a
továbbiakban: Nyertesek). Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont
tekintetében kerül figyelembe vételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont
tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre. A Lebonyolítónak jogában
áll bekérni a Nyertesektől a nyertes Pályázathoz feltöltött blokkon kívül az összes olyan
blokkot is, amelynek adatait a Nyertes a Játék során feltöltötte a Játék weboldalán. A
nyertes Pályázathoz feltöltött blokkok beküldésének címéről a Lebonyolító a
Nyerteseket e-mailes vagy telefonos úton tájékoztatja.
A nyerés tényéről, a feltöltött adatok Szervező által történő ellenőrzése és validációja
után az online rendszer automatikus válaszüzenetben értesíti a Játékost.
Az azonos időpontban beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan
a nyertes sorrendet. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küldi
be a Pályázatát, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes
szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött számviteli bizonylat szám
újbóli feltöltése.

A Játékosok nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik. A
Játékosok egy vásárlás adatait csak egyszer küldhetik be, azonban különböző
vásárlásokkal, de ugyanazzal az e-mail címmel (ill. regisztrációval) több
Pályázatot is regisztrálhatnak.
A Játék során egy Pályázattal maximum egy napi nyeremény vagy heti díj
nyerhető meg. Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is maximum 1 db
napi nyereményt vagy 1 db heti díjat nyerhet a Játék teljes ideje alatt. A fődíj
sorsolásán a még nyeretlen pályázatok vehetnek részt.
Minden érvényes Pályázat a Játék teljes időtartama során csak egyszer, az első
beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban.
A Játékban nem lehet részt venni olyan számviteli bizonylattal, amely esetében a
feltöltött adatok megegyeznek egy másik Pályázatban megadott számviteli bizonylat
adataival (ilyen eset egy percen belüli több vásárlás esetén fordulhat elő). Az ilyen
bizonylatokkal történő Pályázatok a Játékból kizárásra kerülnek.
A Pályázat érvénytelen, amennyiben két vásárlás között nem telik el legalább 1 perc,
azaz a vásárlásokat igazoló bizonylatokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 1
perc különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg).
A Játékosnak 2022. február 15-ig meg kell őriznie a vásárlást igazoló számviteli
bizonylatot, amely alapján Pályázatot adott be.
A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálnia, hogy
azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be.

7. NYEREMÉNYEK
A Lebonyolító a Játék teljes időtartamára összesen 37 db, azaz harminchét darab
nyereményt sorsol ki a következő módon:
A napi és egyéb nyereményekhez 36 (harminchat) db nyerő időpont sorsolására
2021. november 26. 13:00 órakor kerül sor a 1026 Budapest, Harangvirág utca 5.
címen, közjegyző előtt. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és

Lebonyolító köteles az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban
tartani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
Az 1 (egy) darab főnyeremény sorsolása: a sorsolás helyszíne és időpontja: 1026
Budapest, Harangvirág utca 5., 2022. január 12. 9.00 óra. A sorsolás, közjegyző
jelenlétében, számítógépes program segítségével zajlik. A Lebonyolító a sorsolás
alkalmával a Főnyeremény esetében 1 (azaz egy) fő nyertest és 10 (azaz tíz) fő
pótnyertest sorsol ki.
7.1. NAPI NYEREMÉNYEK
A Lebonyolító a Játék időtartamán belül minden napra 1, azaz egy db nyerő
időpontot sorsol (összesen 31, azaz harmincegy db nyerőidőpontot). A nyerő
időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó
Játékosok 1 (azaz egy) db Philips elemtöltőt nyerhetnek meg.
A nyeremények készpénzre nem válthatóak A Szervező a napidíj tartalmára
vonatkozóan a változtatás jogát fenntartja!
7.2. HETI DÍJAK SORSOLÁSA
A Lebonyolító a Játék időtartamán belül 5, azaz öt db nyerő időpontot sorsol a heti
díjakhoz kapcsolódóan az alábbi periódusokban, minden hétre 1-1 nyerő időponttal:
1. 2021. december 6-12.
2. 2021. december 13-19.
3. 2021. december 20-26.
4. 2021. december 27 – 2022. január 2.
5. 2020. január 3-5.
A nyerő időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban
pályázó Játékosok 1 (azaz egy) db Philips vezeték nélküli fülhallgatót nyerhetnek
meg. A nyeremények készpénzre nem válthatóak!

7.3. FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA
A Szervező megbízásából Lebonyolító a Játék lezárását követően összesen 1
(egy) db elektromos kerékpárt, mint főnyereményt sorsol ki a véletlenszerűség
elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, közjegyző jelenlétében
2022. január 12. 9:00 óra a Lebonyolító székhelyén, a még nyeretlen Pályázatok
között. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és
készpénzre át nem válthatóak.
A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy
helyszínének, valamint a Játék menetének megváltoztatási, valamint beszüntetési
jogát. Az időpontváltozást a Szervező a Honlapon (a Játékszabályzat módosításával)
teszi közzé.
A Szervező a fődíj sorsoláson 10 (tíz) db fődíj Tartaléknyertest sorsol ki.
A sorsoló program a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra
választja ki a főnyertest, valamint a tartalék nyerteseket.
A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a
sorsolás időpontjában nem törölt, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben
megfelelő Pályázat között történik.
A főnyeremény Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a
főnyereményre, amennyiben a főnyeremény nyertese vagy az előttük álló
főnyeremény Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban
foglaltakat; vagy őt nem lehet elérni, vagy a nyereményt nem veszi át vagy
visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló
Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a
nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

8. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS
FELTÉTELEI

8.1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A Lebonyolító a Nyerteseket – napi nyeremény és heti díjak esetében a nyerés
napjától, míg a főnyeremény esetén a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül
értesíti e-mailben és/vagy telefonon a Nyeremény átvételének módjáról.
A Lebonyolító legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló e-mail címen
és/vagy telefonszámon értesíteni a Nyertest a nyerés napjától számítva 3
munkanapon belül, munkaidőben 8:00 és 16:00 között. Amennyiben a Nyertes a
Lebonyolító értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 napon belül nem
reagál, úgy az a Nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a
nyeremény átvételére és Szervező/Lebonyolító jogosult napi és heti nyeremény
esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, és Főnyeremény
esetében a kisorsolt pótnyertest nyertesként értesíteni.
8.2. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkel, illetve a Lebonyolítóval a
nyeremény átvétele érdekében.
Szervező minden nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes Játékos által
elektronikus úton beküldött számviteli bizonylaton szereplő számot. Amennyiben a
megadott adatok hiányosak, hibásak vagy nem felelnek meg a valóságnak, a vásárlás
nem a Nyereményjáték időtartamára esik, és/vagy nem a résztvevő MOL
töltőállomásokon történt, úgy Szervező nem fogadják el nyertesnek az adott játékost.
A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek
bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.
8.2.1. A Lebonyolító a nyertes Játékostól postai úton bekérheti a feltöltött Pályázat
adatait tartalmazó eredeti számviteli bizonylatot a nyereményre való tényleges
jogosultság igazolása céljából, ezért a számviteli bizonylatokat a Játékosoknak
meg kell őrizniük legalább 2022. február 15-ig. Az eredeti számviteli bizonylat
beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 5 (öt) naptári nap áll rendelkezésre a
Szervező ilyen irányú megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi címre:
Createam Reklámügynökség Kft. 1026 Budapest, Harangvirág utca 5. 2. emelet.
Jelige: „MOL Plugee Karácsonyi Promóció” (a postaköltség a Játékost terheli).

Az eredeti számviteli bizonylat kézbesítésért felelősséget a Szervező és a Lebonyolító
nem vállalnak. Ajánljuk, hogy a nyertes Játékos ajánlott és tértivevényes
küldeményként továbbítsa azokat a Lebonyolító részére.
Amennyiben a Nyertes a vásárlást igazoló számviteli bizonylatot nem juttatja el a
Lebonyolító részére a fenti bekezdésben szereplő határidőn belül, vagy azokat kérésre
nem tudja bemutatni, illetve Pályázata a jelen Játékszabályzat alapján bármely más
okból érvénytelennek tekinthető, illetve a Pályázat hatályát veszíti, vagy az általa
megadott elérhetőségek egyikén megkeresésre nem reagál, nem elérhető, úgy a
Lebonyolító jogosult napi és heti nyeremény esetében a sorrendben következő
időpontban kódot feltöltő Játékos (pótnyertes) részére a nyereményt átadni. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre, ha a vásárlást igazoló dokumentum nagymértékben
károsodott, így a rajta szereplő adatok leolvasása szabad szemmel nem lehetséges.
8.2.2. A Lebonyolító a napi nyereményeket, illetve a heti díjakat futárszolgálat
segítségével kézbesíti a nyertesnek (Szervező és Lebonyolító saját költségén
mindösszesen egy alkalommal kerül kiküldésre az adott nyeremény).
8.2.3. A főnyereményt, 1 (egy) darab elektromos kerékpárt a Szervező személyesen
adják át a nyertes Játékossal előre egyeztetett időpontban és helyszínen, de
legkésőbb 2022. február 28-án.
A főnyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a nyertes
Pályázathoz tartozó vásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylat bemutatása.
Amennyiben

a
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személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét) vagy a vásárlást igazoló számviteli
bizonylatot, úgy a jogosultságát a nyereményre elveszíti. Ebben az esetben a sorsolás
sorrendjében soron következő Tartaléknyertes Játékos lép a helyébe. A főnyeremény
meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes
természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a
meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással
igazolja, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat írásban elfogadja. A
meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve,
lakcíme, két tanú aláírása.

A nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével vállalja, hogy a
főnyeremény átadása nyilvános, melyet Szervező kommunikálhatnak.
Amennyiben a főnyeremény Szervezőn kívül álló okból nem áll időben rendelkezésre
és így a nyertes részére nem tud átadásra kerülni, úgy Szervező haladéktalanul
tájékoztatják a nyertest és egyeztetnek a nyereményről és az átadására vonatkozó
részletekről.
8.2.4. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a
Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a
Játékost terhelik. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (kézbesítésének elmaradása,
hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2.5. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságát a jogszabályok által
megengedett legnagyobb mértékben kizárja, azzal, hogy egyúttal a nyertes
Játékosokra ruházza a nyeremények szállítóival szemben fennálló jótállási és
szavatossági jogokat.
8.2.6. A Szervező/Lebonyolító a nyereményeket adja át a nyertes Játékosoknak, azok
más ajándéktárgyra vagy pénzre át nem válthatók, és kizárólag a jelen
Játékszabályzatban meghatározott módon használhatók fel.
8.2.7. A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem
terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a
Szervező vállalják.

9. ONLINE SZOLGÁLTATÁS
9.1. Az online játékszolgáltatást a Szervező a Lebonyolító közreműködésével
biztosítja. A Játékban csak és kizárólag a plugee.moljatek.hu oldalon keresztül
beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes oldalakról beérkező
Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem
felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való
részvétellel összefüggésben (kivéve azon eseteket, melyek vonatkozásában a
hatályos magyar jogszabályok alapján a felelősség nem zárható ki), ideértve
különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű
pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért,
hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a
kommunikációs
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használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a
Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok,
jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között
megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos
haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervező, amennyiben ezen adatokkal
kapcsolatban

visszaélést

tapasztal.

Az

ezzel

kapcsolatos

visszaélésekkel

összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék
használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a
Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
9.2. Mi történik, ha nem működik az online szolgáltatás?
Időnként előfordulhat, hogy a Szervező vagy a Lebonyolítón kívülálló okokból az online
szolgáltatás nem használható. A Játékos ebből kifolyólag tudomásul veszi, hogy a
Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége
a kiszolgáló technika függvénye és ezért a Szervező semmilyen felelősséget nem
vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan,
a Szervező és partnerein kívülálló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan)
hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
9.3. A Szervező ezért nem vállal felelősséget az alábbi esetekben sem:
a) a Játékos készüléke kikapcsolt állapotban van, vagy lemerült,

b) a Játékos Pályázatát nem megfelelő formátumban küldi el,
c) nem megfelelő a hálózat lefedettsége.

10. JOGFENNTARTÁS
A Szervező fenntartják a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben felsorolt MOL
töltőállomások körét a Nyereményjáték folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse,
valamint a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, a változást megelőző
legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.
A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor
befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk
vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a
Szervező rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték
megfelelő lebonyolításáról.
A
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módosításából, a Nyereményjáték 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 Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten
tudomásul vesz.
Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül
fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy
veszélyezteti, a Szervező fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse
vagy megszüntesse.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt
vagy visszaélést tapasztal a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető
Játékost kizárja a Nyereményjátékból.
A nyertes a nyeremény hibája esetén a gyártóhoz fordulhat.

A Szervező a napi, heti vagy fődíj átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a
Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett
Nyereményjátékából kizárja azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan
a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program
használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Szervező szintén kizárhatja a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki a
Játékszabályzat 8. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.
Amennyiben az adott Nyeremény (napi, heti és főnyeremény) tartaléknyertesei közül
egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a
Szervező
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nem

ajánlja

fel,

az
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a
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visszaszállításra kerül, illetve a Szervezőnél marad.

11. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL
A Játékszabályzat nyomtatott formában megtalálható a Nyereményjátékban
résztvevő

MOL

Plugee

töltőállomásokon,

továbbá

elektronikusan

a

plugee.moljatek.hu weboldalon.
A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a MOL Plugee
ügyfélszolgálatát

a

Nyereményjáték

teljes

időtartama

alatt

a

következő

elérhetőségeken: info@molplugee.hu, valamint a +36 1 998 9888 telefonszámon,
adatvédelmet érintő kérdésekben, így pl. kifejezetten érintetti kérelem esetén pedig a
dpo@mol.hu e-mail címen.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült,
manipulált vagy megrongálódott számviteli bizonylatot. A hamisított számviteli
bizonylatok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a számviteli
bizonylat bárminemű manipulációját. A számlák érvényességével kapcsolatban

felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a számla
tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja felelősségét.
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel
tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat
ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről
Szervező a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújt tájékoztatást.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken
túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen
Játékszabályzatban szerepel.
A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a
Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő
partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel
tiltják.
Szervező a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a
vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató szerint nyilvánosságra hozhatja a Honlapon. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév, valamint a
keresztnév) jelenik meg.
A nyertes Játékos külön kifejezett hozzájárulásával elfogadhatja, hogy a Szervező a
nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy
a Játékos külön kifejezett hozzájárulása esetén ismertetheti a nevén felül adott
esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú
tartalmát. Így a nyertes Játékos külön kifejezett és erre irányuló hozzájárulása esetén
a Szervező, mint Adatkezelő a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra
hozhatja a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a

jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési Tájékoztatóban
és külön hozzájáruló nyilatkozatban rögzítettek szerint az alábbi felületeken
valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott
és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.
A Nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb
kedvezményre nem válthatók.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az
azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát
amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy
meghibásodás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket,
a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve
a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint
megszüntessék.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely
Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól,
illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a Nyereményének átadását
leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a
Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
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Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a
magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy a
Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők
megfelelő tájékoztatása mellett.
1. sz. melléklet: A Nyereményjátékban részt vevő MOL Plugee töltőállomások listája

2. sz. melléklet: Adatkezelési Tájékoztató
3. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata

Budapest, 2021. december 6.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Multipont Program Zrt.

1. sz. melléklet
MOL Plugee magyarországi elektromos töltőberendezés lista

26

DBT QC NG 315

24
Siemens CPC50
132
ABB Terra 54
138
DBT QC SL 314
29
Siemens CPC50
106
EFACEC QC45
28
Siemens CPC50
31
Siemens CPC50
131
ABB Terra 54
133 CIRCONTROL RAPTION 50
78
EFACEC QC45
90
EFACEC QC45
30
Siemens CPC50
95
EFACEC QC45
88
EFACEC QC45
130
ABB Terra 53
83
EFACEC QC45
84
EFACEC QC45
94
EFACEC QC45
87
EFACEC QC45
86
EFACEC QC45
92
EFACEC QC45
91
EFACEC QC45
85
EFACEC QC45
55
EFACEC QC45
143
EFACEC HV175
56
EFACEC QC45
96
EFACEC QC45
76
EFACEC QC45
77
EFACEC QC45
93
EFACEC QC45
89
EFACEC QC45
97
EFACEC QC45
66
EFACEC QC45
67
EFACEC QC45
32
Siemens CPC50
47
DSR-SC-701
48
DSR-SC-701
79
EFACEC QC45
80
EFACEC QC45
98
EFACEC QC45
68
EFACEC QC45
65
EFACEC QC45
49
DSR-SC-701

1113 Budapest, Nagyszőlős u. 47.
1116 Budapest, Hunyadi János út 2.
1016 Budapest, Mészáros utca 19.
1089 Budapest, Golgota tér 1.
1087 Budapest, Kerepesi út 5-7.
1101 Budapest, Könyves Kálmán körút 27.
1125 Budapest, Istenhegyi út 55.
1134 Budapest, Váci út 19.
1146 Budapest, Vágány utca 21.
1031 Budapest, Árpád Fejedelem út 103.
2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 3.
2040 Budaörs, Garibaldi utca 2.
1033 Budapest, Szentendrei út 100.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 136.
2049 Diósd, Tétényi út 2.
1044 Budapest, Váci út 84-90.
2040 Törökbálint, M0 6 km
1046 Budapest, Fóti út 130.
1039 Budapest, Szentendrei út 255.
1239 Budapest, Ócsai út 22.
2040 Budaörs, Keleti utca
2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor utca 139.
2220 Vecsés, Fő út 250.
2030 Érd, Ercsi út
2071 Páty, M1 22 km I.
2071 Páty, M1 22 km I.
2071 Páty, M1 22 km II.
2151 Fót, Keleti Márton út
2220 Vecsés, M0 II.
2220 Vecsés, M0 I.
2119 Pécel, Köztársaság tér
2100 Gödöllő, Állomás út
2600 Vác, Balassagyarmati út 1.
2481 Velence, M7 I. N.
2481 Velence, M7 II. S.
2510 Esztergom, Bottyán János utca 1-5.
2510 Esztergom, Aradi vértanúk tere 1.
2510 Esztergom, Márta Panzió 1.
3009 Kerekharaszt, M3 I.
3009 Kerekharaszt, M3 II.
2651 Rétság, Rákóczi út 61.
2800 Tatabánya, Győri út 45.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út
2660 Balassagyarmat, Óváros tér

61
62
104
100
99
72
60
81
82
59
69
73
139
51
140
52
101
102
54
142
141
53
74
103
57
58
63
64
70
172
75
46
45
71

EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
Siemens CPC150
EFACEC QC45
Siemens CPC150
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
Siemens CPC150
EFACEC HV175
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
EFACEC QC45
DSR-SC-701
DSR-SC-701
EFACEC QC45

8157 Füle, M7 I.
8157 Füle, M7 II.
6000 Kecskemét, Izsáki út 12/a.
6000 Kecskemét, M5 jobb
6000 Kecskemét, M5 bal
8172 Balatonakarattya, 71 sz. főút
8600 Siófok, Wesselényi utca 106.
3350 Kál, M3 I.
3350 Kál, M3 II.
9028 Győr, Tatai út
9081 Győrújbarát, M1 119 km
8621 Zamárdi, Endrédi út 36.
8638 Balatonlelle, M7 I.
8638 Balatonlelle, M7 I.
8638 Balatonlelle, M7 II.
8638 Balatonlelle, M7 II.
6763 Szatymaz, M5 151,5 km jobb
6763 Szatymaz, M5 151,5 km bal
9200 Mosonmagyaróvár, M1-M15. I.
9200 Mosonmagyaróvár, M1-M15. I.
9200 Mosonmagyaróvár, M1-M15. II.
9200 Mosonmagyaróvár, M1-M15. II.
8648 Balatonkeresztúr, 7 sz. főút
6724 Szeged, Csongrádi sugárút
4075 Görbeháza, M3 I.
4075 Görbeháza, M3 II.
8752 Zalakomár, M7 I.
8752 Zalakomár, M7 II.
8800 Nagykanizsa, Garay út 17.
4025 Debrecen, Segner tér
8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 34.
4600 Kisvárda, Városmajor utca
4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.
4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1.

2.

számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a „MOL Plugee karácsonyi fogyasztói promóció” elnevezésű
Nyereményjáték során kezelt adatokat a MOLJÁTÉK Online Program Adatvédelmi Tájékoztatója
alapján kezelik és dolgozzák fel.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a MOLJÁTÉK Online Program Adatvédelmi Tájékoztatójának
kiegészítését képezi a „MOL Plugee karácsonyi fogyasztói promóció” elnevezésű Nyereményjátékra
vonatkozóan.
Az adatkezelés
megnevezése és célja

Az adatkezelés
jogalapja

A kezelt adatok köre és
azok forrása

Az adatkezelés
időtartama

Nyereményjáték
szervezése,
lebonyolítása,
nyeremények
kézbesítése a nyertes
Játékosok részére,
kapcsolattartás

A Játékos
hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pontja)

MOLJÁTÉK Online
Programon túl kezelt
adatok köre:

Nyereményjáték
lebonyolításának
időtartama.

Panaszok kezelése

Az adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítése (GDPR 6.
cikk (1) c) pontja)

A Játékos az adatait a
játékhoz kapcsolódó
honlapon kifejezett
hozzájárulásával adja
meg, mely
hozzájárulás
visszavonható.

A jogi kötelezettséget
a fogyasztóvédelemről
szóló
1997. évi CLV. törvény
17/A. § a írja elő.

Jogi igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) f)
pontja (az adatkezelés
adatkezelő jogos
érdekeinek
érvényesítéséhez
szükséges).
A jogos érdek:
jogérvényesítés
adatkezelő részéről, és
a játékos által
eshetőlegesen
kezdeményezett
jogvitában vagy
hatósági eljárásban
történő sikeres
védekezés. Az
érdekmérlegelési

1.
2.

telefonszám
postázási cím
(nyertes
játékosok
esetén)

Írásbeli panasz esetén:
1. név
2. email cím
3. panasz tárgya
és tartalma
4. panasz
azonosítószáma
Szóbeli panasz esetén:
1. név
2. email cím
3. panasz tárgya
és tartalma
4. panasz
azonosítószáma
Előző adatkezelési céloknál
feltüntetett valamennyi
adat.

Adatkezelő a
fogyasztóvédelem
ről szóló
1997. évi CLV.
törvény 17/A. §
(7) alapján a
panaszról felvett
jegyzőkönyvet és
a válasz másolati
példányát három
évig köteles
megőrizni, és azt
az ellenőrző
hatóságoknak
kérésükre
bemutatni
Az eljárás
lefolytatásához
szükséges
időtartam, vagy a
nyereményjáték
lezárultát követő
5 év. Bármelyik fél
ennyi ideig
érvényesíthet
polgári jogi igényt
az adatkezelőkkel
szemben a Ptk.
6:22. § alapján.

Adattovábbítás
címzettje

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási
tevékenység

Createam Reklámügynökég Kft.
(székhely: 1026 Budapest, Harangvirág
utca 5.), nyereményjáték szervezése,
lebonyolítása, játékosokkal történő
kapcsolattartás
Proworx Digital Kft. (székhely: 1026
Budapest, Harangvirág utca 5.) és
Calvus Communications Kft. (székhely:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 41.
III/13.) nyereményjátékhoz kapcsolódó
weboldal fejlesztése, technikai háttér
biztosítása
GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.)
az adatfeldolgozás célja: a nyeremények
kiszállításának biztosítása
Pandant Távfelügyeleti és Mérőellenőrző Szolgáltató Kft. (1045
Budapest, Istvántelki út 8.)
nyereményjáték során beérkező
panaszok kezelése.

Pandant Távfelügyeleti és Mérőellenőrző Szolgáltató Kft. (1045
Budapest, Istvántelki út 8.)
nyereményjáték során beérkező
panaszok kezelése.

Nyertes Játékosok
nevének közzététele

Nyertes Játékosról
készült videó, fotó
közzététele adatkezelő
honlapján, közösségi
oldalán, belső
intranetes felületén.

tesztet adatkezelő
kérésre rendelkezésre
bocsátja.
A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja
alapján az adatkezelő
jogos érdeke.
Az Adatkezelők jogos
érdeküknek tekintik,
hogy a
Nyereményjáték
eredményét a
Játékszabályzat
szerint, a sorsolást
követően
nyilvánosságra hozzák.
A
nyilvánosságrahozatal
során a nyertes
Játékos nevét (a
vezetéknevet,
valamint a
keresztnevet) jelenítik
meg a
nyereményjáték
weboldalán, illetve
social media oldalain.
A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
alapján az érintett
hozzájárulása, mely
kifejezett és
önkéntes, nyertes
játékos a
hozzájárulást külön
nyilatkozaton adja
meg.

1.

Név

Az Adatkezelő a
nyertes játékosok
adatait a
nyereményjáték
lezárultától
számított 60
napig őrzi meg
jelen célból.

Weboldal:
plugee.moljatek.hu
Facebook Inc.
www.facebook.com/
mol.magyarorszag
Instagram Inc.
www.instagram.com/
mol.magyarorszag

NEO Interactive Kft.
(1118 Budapest, Gombocz Zoltán u.9.)
nyertesek publikálása a social media
felületeken.
Createam Reklámügynökség Kft.
(székhely: 1026 Budapest, Harangvirág
utca 5.) nyertesek publikálása a játék
weboldalán.

Itt kerülnek
feltüntetésre a
nyereményjáték
nyerteseinek nevei.

1.
2.

3.

Név
Játékosról
készült fotó
(Képmás)
Interjú (kép és
hang)

Adatok forrása: az
érintettől felvett.

Az Adatkezelő a
nyertes játékosok
adatait a
nyereményjáték
lezárultától
számított 60
napig őrzi meg
jelen célból.

Játék weboldala:
moljatek.hu
MOL belső intranet:
MOL/e-panorama
(kizárólag MOL belső
hálózatról elérhető)

NEO Interactive Kft.
(1118 Budapest, Gombocz Zoltán u.9.)
nyertesek publikálása a social media
felületeken.

Facebook Inc.
www.facebook.com/
mol.magyarorszag
Instagram Inc.
www.instagram.com/
mol.magyarorszag
Itt lesznek láthatóak a
nyereményjáték
kapcsán készült fotók.

Nyeremény átadásának
dokumentálása,
számviteli kötelezettség
teljesítése

Az adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítése (GDPR 6.
cikk (1) c) pontja)
A jogi kötelezettség
alapja a számvitelről
szóló 2000. évi C. tv.
168.-169.§-a.

Kezelt adatok köre:
1. név
2. email cím
3. telefonszám
(amennyiben
megadásra
került)
4. nyertes címe

A nyeremény
kézbesítését
követő 8 év.

Createam Reklámügynökség Kft.
(székhely: 1026 Budapest, Harangvirág
utca 5.)

Adatkezelő neve, székhelye, telefonszáma, weboldala és e-mail címe:
Adatkezelő MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117
Budapest, Október huszonharmadika utca 18., telefonszám: +36-1-886-5000, weboldal: www.mol.hu,
e-mail cím: dpo@mol.hu).

Az Adatkezelőre vonatkozó adatok, az adatkezelésre vonatkozó folyamatok, valamint a Játékost
adatkezelése kapcsán megillető jogok a MOLJÁTÉK Online Program Adatvédelmi
Tájékoztatójában találhatóak.
A MOLJÁTÉK Online Program Adatvédelmi Tájékoztatójában nem szereplő, azon felüli, kizárólag a
jelen Nyereményjátékra vonatkozó Adatkezelésre vonatkozó adatok:
További Adatkezelők:
Adatkezelő II.: Facebook Inc. 1 Hacker Way (aka 1601 Willow Road) Menlo Park, California, U.S.,
weboldal: www.facebook.com
Adatkezelő III.: Instagram Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 United States
weboldal: www.instagram.com
Adatkezelő II. és Adatkezelő III. önálló adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés
célját és kereteit önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak.
Adatkezelési folyamataikra vonatkozóan külön adatkezelési szabályzattal, tájékoztatóval
rendelkeznek, mely az alábbi oldalon érhető el:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875
Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
Adatkezelő I: MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., telefonszám:
+36-1-886-5000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu)
Adatkezelő II: Facebook Inc. 1 Hacker Way (aka 1601 Willow Road) Menlo Park, California, U.S.,
weboldal: www.facebook.com
Adatkezelő III.: Instagram Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 United States
weboldal: www.instagram.com
Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
Adatkezelő I: Pásku Enikő, MOL Magyarország – Kiskereskedelem, Marketing e-mail cím:
enpasku@mol.hu, telefonszám: +36 30 154 2692
Adatkezelő II: Facebook Inc. – www.facebook.com
Adatkezelő III: Instagram Inc. - www.instagram.com
Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: dpo@mol.hu
Adatkezelő I: dpo@mol.hu
Adatkezelő II: Facebook Inc. – www.facebook.com
Adatkezelő III: Instagram Inc. - www.instagram.com
Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak (adatkezelési célonként):
Adatkezelő I-II: MOL Nyrt. - Kiskereskedelem üzletágának munkatársai
Adatkezelő III: Facebook Inc. – az adott szolgáltatás kapcsán támogatást nyújtó munkatársak
Adatkezelő IV: Instagram Inc. - az adott szolgáltatás kapcsán támogatást nyújtó munkatársak

Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala
és e-mail címe:
Createam Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5., telefonszám:
0612076559, www.moljatek.hu),
Proworx Digital Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5.),
Calvus Communications Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 41. III/13.)
NEO Interactive Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u.9.)
Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. (1045 Budapest, Istvántelki út 8.)
GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.)
Az Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
Createam Reklámügynökség Kft. – Kazi-Szabó Krisztina – kazi-szabo.krisztina@createam.hu
Proworx Digital Kft. – Schwarz Kitti – schwarz.kitti@proworx.hu
Calvus Communications Kft. – Bartha Dániel – daniel.bartha@calv.us
NEO Interactive Kft.– Sztéhlik Réka <sztehlik.reka@neointeractive.hu>
Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. – info@pandant.hu
GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) – info@gls.hu
Az Adatfeldolgozó Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:
Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:
Createam Reklámügynökség Kft. – Kazi-Szabó Krisztina – kazi-szabo.krisztina@createam.hu, Zámbori
Réka – zambori.reka@createam.hu
Proworx Digital Kft. – Schwarz Kitti – schwarz.kitti@proworx.hu
Calvus Communications Kft. – Bartha Dániel – daniel.bartha@calv.us
NEO Interactive Kft.– Sztéhlik Réka <sztehlik.reka@neointeractive.hu>
Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. info@pandant.hu
GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) – info@gls.hu
Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból:
Az adatkezelés folyamatának bemutatása:
A MOLJÁTÉK Online Program keretében megrendezésre kerülő Nyereményjátékban azon Játékosok
tudnak részt venni, akik a rendelkeznek MOLJÁTÉK Online Program regisztrációval és elfogadják a
mindenkori aktuális nyereményjáték Játékszabályzatát és Adatvédelmi Tájékoztatóját.

A nyertes Játékosnak a napi nyeremények eljuttatásához meg kell adnia címét (Adatmegerősítés),
melyre a nyereményét Szervező el tudja juttatni.
Adatmegerősítésre a MOLJÁTÉK Online Programba történt bejelentkezés után a „Profilom”-on
belül a „Feltöltött bizonylataim” résznél van lehetőség irányítószám, település, utca, házszám,
emelet/ajtó és telefonszám megadásával.

A nyereményjátékban az a vásárló vehet részt, aki a promóció időtartama alatt legalább 1.000 Ft
értékben tölti gépkocsiját a Játékszabályzatban megjelölt MOL Plugee kutak egyikénél és számlán
szereplő szám megadásával pályázik a nyereményjáték weboldalán (plugee.moljatek.hu).
1. Játékos a játékban a Nyereményjátékra vonatkozó külön játékszabályzat és adatvédelmi
tájékoztató elfogadásával tud részt venni.
2. A nyertes játékosok külön kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján nevüket és fotójukat, róluk
készült videót az Adatkezelők megjeleníthetik, publikálhatják honlapjukon, közösségi média
felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.
3. A nyeremények dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése okán az ezen célból szükséges
adatok kerülnek tárolásra.
4. A nyereményjáték kapcsán érkező panaszok kezelése vonatkozásában Adatkezelő az adatokat a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján kezeli.
5. A nyereményjátékot érintő esetleges jogviták kapcsán Adatkezelő az adatokat jogi
igényérvényesítés céljából jogos érdek alapján kezeli az eljárás elfolytatásához szükséges
időtartamig, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 5 évig.
Nyertesek megállapítása és értesítése: a nyertes pályázatok esetében az Adatkezelő a gépkocsi
töltéshez kapcsolódó számviteli bizonylat számát ellenőrzi. A nyertesek neve kikerül a játék
weboldalára, valamint a rendszer a regisztrációkor megadott email címen értesítést küld a nyerés
tényéről és tájékoztatást a nyeremény átvételének módjáról.
Nyeremények átadása: a heti nyeremények és heti díjak esetében a nyertes számára a díját
futárszolgálattal juttatjuk el, melyhez kapcsolódóan a nyertes nevét, email címét, telefonszámát és
postai címét kezeljük, míg a fődíj nyertes személyesen veheti át nyereményét, melyhez kapcsolódóan
a nyertes nevét, telefonszámát és email címét kezeljük.

További információk, melyek az adatkezelésre vonatkoznak az MOLJÁTÉK Online Program
Adatvédelmi Tájékoztatójában találhatóak.

3. számú melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL
Alulírott: _______________________________________________ (törvényes képviselő neve)
______________________________________________________(törvényes képviselő lakcíme),
__________________________________________________ (kiskorú neve)
___________________________________________________________ (kiskorú lakcíme)
a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett
kiskorú a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117
Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) által 2021. december 6. és 2022. január 5. napja
között szervezett „MOL Plugee karácsonyi fogyasztói promóció” megnevezésű nyereményjátékban
részt vegyen, a játékszabályzatot, valamint adatkezelési tájékoztatót elfogadja, továbbá, hogy a fent
nevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat
megtegye, iratokat bemutassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan
vállalom. Nyilatkozom, hogy a nyereményjáték játékszabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját
megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve
kötelezőként elfogadom.
Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

__________________________, 2022. ________________ hó ___________________ nap

törvényes képviselő aláírása
Tanúk:
1. Név: _________________________________________
Lakcím: _______________________________________
Aláírás: _______________________________________
2. Név: __________________________________________
Lakcím: ________________________________________
Aláírás: ________________________________________

