
Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit 

Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat 

A Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit (a „Bajnokság”) szervezője a ConQuest Entertainment a.s., 

Kolbenova 961/27d, 198 00 Prága, Cseh Köztársaság („ConQuest”). 

Általános Szerződési Feltételek 

1. A Bajnokságon a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia (a „Résztvevő 

országok”) lakosai vehetnek részt, kivéve a szervező alkalmazottait, közvetlen családtagjait, 

ügynökeit vagy a Bajnoksághoz szakmailag kapcsolódó személyeket. A 18 év alatti résztvevők 

esetében törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges a részvételhez. 

 

2. A Bajnokságon való részvétel ingyenes. A részvétel és a nyerési esélyek nem függenek a Nintendo 

bármely termékének megvásárlásától. A Bajnokságon való részvételhez szükség van egy 

internetre csatlakoztatott Nintendo Switch konzolra, a Mario Kart 8 Deluxe játék egy példányára, 

valamint egy aktív Nintendo Switch Online tagsággal rendelkező Nintendo fiókra. A Bajnokság 

egyéni versenyekből áll, amelyek mindegyike saját pontozással, nyertesekkel és nyereményekkel 

rendelkezik. 

 

3. A Bajnokság a következő időpontban zajlik: 

• 2022. április 16.; 16:00-17:30  

A bajnokság a játékon belül a „Seasonal Circuit CZ HU PL SK” nevet viseli, és a játék online 

bajnokságok részében található. Ez egy zártkörű bajnokság, amelynél a csatlakozáshoz egy kód 

szükséges. A kódot néhány nappal a bajnokság időpontja előtt kerül közzétételre a cseh, magyar, 

lengyel és szlovák Nintendo weboldalakon, valamint a Nintendo helyi közösségi csatornáin. A 

résztvevőknek ezt a kódot kell megadniuk a Mario Kart 8 Deluxe játékban, hogy 

csatlakozhassanak a bajnoksághoz. 

4. A bajnokság során a résztvevők versenyfutamokon mérkőznek meg egymással. Minden egyes 

befejezett futamért a résztvevő meghatározott számú pontot kap a célba éréskor elért helyezésének 

megfelelően, az első helyezésért akár 15 pontot is. A végső ranglistán az egyes résztvevők által az 

első 12 versenyükön szerzett összesített pontszám szerepel, csökkenő sorrendben. 

5. Az 1. helyen végző résztvevő különleges „Seasonal Circuit” témájú Nintendo Switch tokot + 2000 

Gold Pointot + egy tematikus ruhadarabot kap. A 2. és 3. helyen végző résztvevők egyenként 2000 

Gold Pointot + egy tematikus ruhadarabot kapnak. Holtverseny esetén, ha több résztvevő is nyertes 

helyen végez, a holtversenyben lévő összes résztvevő megkapja a megfelelő díjat. 

6. A nyerteseket a Nintendo fiókjukhoz regisztrált, a Nintendo által küldött e-mailek fogadására 

szolgáló e-mail címen keresztül, vagy amennyiben a nyertes gyermekfiókot használ, a 

szülő/gondviselő Nintendo fiókhoz regisztrált e-mail címen keresztül értesítjük. Az e-mailt a 

nyerteseknek a bajnokság lezárultát követő hét napon belül küldjük ki. Tárgynyeremények esetén a 

nyerteseknek a Nintendo e-mailben történő értesítésének elküldésétől számított öt napon belül kell 

válaszolniuk, megadva kereszt- és vezetéknevüket, valamint teljes postacímüket az e-mailben leírt 

módon és formátumban, a nyeremény megerősítése érdekében. Ha a nyertesek nem a leírtaknak 

megfelelően vagy nem a megadott határidőn belül válaszolnak az értesítésre, a szervező fenntartja a 

jogot, hogy a nyereményt egy másik nyertesnek ítélje oda. A szervező nem vállal felelősséget az olyan 

technikai problémákért vagy bármilyen más olyan okokért, amelyek megakadályozzák, hogy a 



nyertes időben megkapja, elolvassa vagy megválaszolja az e-mail értesítést. A nyereményeket csak a 

résztvevő országokban található címekre postázzuk. A nyertes szállítási címében szereplő országnak 

meg kell egyeznie a Nintendo Fiók ország/régió beállításával a Bajnokságon való részvétel 

időpontjában, különben a Nintendo kizárhatja a nyertest. 

7. A nyeremények nem átruházhatók. A nyeremények nem válthatók készpénzre, vagy más 

nyereményekre. Előre nem látható körülmények esetén a szervező fenntartja a jogot, hogy bármely 

nyereményt azonos vagy nagyobb értékű alternatívával helyettesítsen. 

8. A jelen feltételekben leírtaktól eltérő módon történő részvétel nem megengedett. A jogi út kizárva. 

9. Azokat a résztvevőket, akik a részvételükkel kapcsolatban bármilyen módon csalnak, manipulálnak 

vagy hibákat használnak ki, a szervező kizárja a Bajnokságból. 

10. A nyeremények személyes használatra szolgálnak. A Szervező nem helyesli a termékek túlzott 

áron történő értékesítését a nagy kereslet vagy a termék exkluzív vagy ritka jellegének kihasználása 

érdekében. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőbeli nyereményjátékokból előzetes 

figyelmeztetés nélkül kizárja azokat a nyerteseket, akik a nyereményüket vagy a nyeremény egy 

részét túlzott áron adják el vagy kínálják eladásra. 

11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül visszavonja, felfüggessze 

vagy módosítsa a Bajnokságot abban az esetben, ha olyan előre nem látható, ésszerű ellenőrzési 

körén kívül eső körülmény lép fel, amely akadályozza a Bajnokság tervezett lebonyolítását, különösen 

hardver vagy szoftver meghibásodása, harmadik fél illetéktelen beavatkozása, valamint mechanikai, 

műszaki vagy jogi problémák, amelyek kívül esnek a szervező ésszerűen elvárható ellenőrzésén és 

befolyásán. Nem vállalható felelősség az elveszett, késedelmes vagy sérült részvételért, vagy az 

adatátvitel során fellépő számítógépes hibák miatt. A scriptekkel, makrókkal vagy automatizált 

eszközökkel létrehozott módszerekkel történő részvétel érvénytelennek minősül. 

12. A nyertesek keresztnevét, vezetéknevének kezdőbetűjét, becenevét és lakóhelyét a szervező 

közzé teheti hivatalos honlapján vagy hivatalos Facebook-, Twitter- vagy Instagram-fiókjain vagy 

hivatalos YouTube-csatornáin, valamint ezeket a szervező írásbeli kérésre hozzáférhetővé teszi. A 

szervezőt az érvényes jogszabályok kötelezhetik arra, hogy a nyertesek nevét kérésre nyilvánosságra 

hozza a hatóságok és más érdekelt felek számára. 

13. A szervező felelőssége az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkért, valamint 

a szervező, törvényes képviselője vagy megbízottja szándékos vagy gondatlan kötelességszegéséből 

eredő károkért, továbbá a szervező, törvényes képviselője vagy megbízottja csalásából, szándékos 

vagy súlyosan gondatlan kötelességszegéséből eredő károkért semmilyen módon nem kizárt, vagy 

korlátozott. Ugyanez vonatkozik a termékfelelősségről szóló törvény vagy a szervező által vállalt 

garanciák alapján fennálló követelésekkel kapcsolatos károkra is.   

 

A szervező felelőssége a megállapodásra jellemző előre látható kárra korlátozódik, ha az a szervező, a 

szervező törvényes képviselője vagy megbízottja által elkövetett lényeges szerződéses 

kötelezettségek gondatlan megszegésére vezethető vissza, és nem terjed ki az élet, a testi épség vagy 

az egészség sérelmére, illetve a termékfelelősségről szóló törvény szerinti igényekre visszavezethető 

károkra. Az alapvető szerződéses feladatok olyan feladatok, amelyek betartása szükséges a bajnokság 

megfelelő lebonyolításához, és amelyek betartásában a résztvevők jellemzően megbízhatnak.  

 

A szervező nem felel semmilyen olyan kárért, amely olyan okból következik be, amely nem tartozik az 

előző két bekezdés egyikének hatálya alá sem. 



14. A szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a nyertest, beleértve, de nem kizárólagosan, az 

életkorát és a részvételi jogosultságát, és megtagadja a nyeremény odaítélését, vagy visszavonja a 

nyereményre való jogosultságot, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a jelen feltételek vagy a jelen 

Bajnokság részvételi feltételeinek részét képező bármely előírás megszegésre került. 

15. A Bajnokságon való részvétellel Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Ha többet szeretne megtudni 

arról, hogy a szervező hogyan használja fel a résztvevők adatait a Bajnoksággal kapcsolatban, kérjük, 

olvassa el az alábbi Adatvédelmi Irányelveket. 

16. A jelen Általános Szerződési Feltételek a cseh, magyar, lengyel és szlovák jog hatálya alá 

tartoznak. A Nintendo Fiók Felhasználói Szerződése és a Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvei 

érvényesek. 

Adatvédelmi Irányelvek 

A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvein túlmenően a jelen bajnokság adatvédelmi szabályzata (az 

"Adatvédelmi Szabályzat") akkor alkalmazandó, ha Ön a ConQuest entertainment ("ConQuest", "mi" 

vagy "minket"), Kolbenova 961/27d, 198 00 Prága, Cseh Köztársaság által szervezett Bajnokságon 

részt vevő országok lakosa. A Nintendo az általános adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27. - "GDPR") értelmében adatkezelőnek minősül. A 

ConQuest entertainment tiszteletben tartja az Ön személyiségi jogait, és elismeri a személyes adatok 

védelmének fontosságát. 

1. Milyen információkat gyűjtünk és dolgozunk fel, és milyen célból: 

a) A Bajnokságon való részvételhez meg kell adnia e-mail címét, valamint a tárgynyeremények esetén 

szükséges, hogy megadja 

vezeték- és keresztnevét, postai címét és telefonszámát. Az Ön adatait azért gyűjtjük és kezeljük, 

hogy lehetővé tegyük, megszervezzük és adminisztráljuk a Bajnokságon való részvételét. Az Ön e-mail 

címére azért van szükségünk, hogy értesítéseket küldhessünk Önnek a Bajnokságon való 

részvételéről. A nyertesek postacímét és telefonszámát a nyeremények kiküldéséhez használjuk. Az 

1. a) pontban említett adatkezelés jogalapja a Bajnokság lebonyolítása és feldolgozása (GDPR, 6. 

cikk., 1 (b) bekezdés). 

b) Az Általános Szerződési Feltételek 12. szakasza értelmében a nyertesek keresztneve és 

vezetéknevének kezdőbetűje, valamint városuk és becenevük közzé tehető a Nintendo honlapján 

és/vagy a hivatalos Nintendo Facebook-, Instagram- és Twitter-fiókokon, illetve a hivatalos Nintendo 

YouTube-csatornákon. Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR, 6. cikk., 1.(f) bekezdése. Jogos érdekünk 

fűződik a nyertesek bejelentéséhez, hogy bizonyítsuk a nyeremények odaítélését. Ön jogosult arra, 

hogy az Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen. E 

jogának gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a jelen Adatvédelmi Szabályzat 5. 

bekezdésében foglaltak szerint. 

c) Felhasználói kommunikáció: Amikor Ön e-mailt vagy más üzenetet küld a Nintendo cégnek, ezeket 

az üzeneteket arra használjuk fel, hogy feldolgozzuk az Ön megkereséseit és válaszoljunk az Ön 

kéréseire. Az adatkezelés jogalapja az Ön által kért szolgáltatás nyújtása (GDPR, 6. cikk., 1.(b) bek.). 

2. Ki férhet hozzá az információhoz: 

a) Amennyiben Ön tárgynyereményt nyer, megosztjuk nevét, postai címét és telefonszámát a 

csomagküldő szolgáltatónkkal a nyeremény kézbesítése érdekében. Az adatkezelés jogalapja a 

nyeremény kézbesítése és a bajnokság lebonyolítása (GDPR, 6. cikk., 1.(b) bek.). 



b) A vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően a Nintendo harmadik felek adatfeldolgozóit is 

igénybe veheti, és az Ön személyes adatait a Nintendo nevében eljáró ilyen harmadik fél 

adatfeldolgozóval megoszthatja a Bajnoksággal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása érdekében. 

Amennyiben az ilyen harmadik felek adatfeldolgozói az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági 

Térségen kívül találhatók, az ilyen harmadik felek adatfeldolgozói vagy olyan harmadik országban 

találhatók, ahol az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ez az ország megfelelő szintű adatvédelmet 

biztosít, vagy az Európai Bizottság által elfogadott, a Nintendo és a harmadik fél adatfeldolgozó 

között létrejött szabványos adatvédelmi záradékok megfelelő garanciákat nyújtanak a megfelelő 

szintű adatvédelemhez. 

3. Tárolási idő: 

Az Ön adatait csak addig tároljuk, amíg az a Bajnokság céljainak teljesítéséhez szükséges, vagy - 

amennyiben az alkalmazandó jogszabályok hosszabb tárolási és megőrzési időszakot írnak elő - a 

törvény által előírt tárolási és megőrzési időszakig. Ezt követően az Ön személyes adatai törlésre 

kerülnek. Különösen akkor, ha Ön gyakorolja a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás jogát, 

haladéktalanul töröljük az Ön személyes adatait, amelyeket a tiltakozás tárgyát képező célból 

kezeltünk, kivéve, ha az adatok feldolgozásának és megőrzésének más jogalapja van, vagy ha az 

alkalmazandó jog előírja számunkra az adatok megőrzését. 

4. A GDPR szerinti jogai: Különösen, de nem kizárólagosan, az alkalmazandó európai adatvédelmi 

jogszabályok alapján az alábbi jogok illetik meg Önt: 

• Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, 

kezelünk-e Öntől származó személyes adatokat vagy sem, illetve arra is jogosult, hogy 

bármikor hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz. E jogának gyakorlása érdekében 

bármikor kapcsolatba léphet velünk a jelen Adatvédelmi Szabályzat 5. bekezdésében 

foglaltak szerint. 

• Személyes adatok helyesbítéséhez való jog: Ha az Ön személyes adatait kezeljük, megfelelő 

intézkedések végrehajtásával igyekszünk biztosítani, hogy az Ön személyes adatai pontosak 

és naprakészek legyenek azokhoz a célokhoz, amelyekhez az Ön személyes adatait gyűjtöttük. 

Ha az Ön személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van az ilyen adatok 

helyesbítését kérni. E jogának gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a 

jelen Adatvédelmi Szabályzat 5. bekezdésében foglaltak szerint. 

• Személyes adatainak törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult 

arra, hogy kérje személyes adatainak törlését vagy személyes adatai kezelésének 

korlátozását. E jogának gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a jelen 

Adatvédelmi Szabályzat 5. bekezdésében foglaltak szerint. 

• Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak 

kezeléséhez, joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez 

befolyásolná a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló kezelés jogszerűségét. E jogának 

gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a jelen Adatvédelmi Szabályzat 5. 

bekezdésében foglaltak szerint. 

• Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, számunkra 

Ön által megadott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható 

formátumban megkapja, vagy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. E 



jogának gyakorlása érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a jelen Adatvédelmi 

Szabályzat 5. bekezdésében foglaltak szerint. 

• Tiltakozáshoz való jog: A személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban 

meghatározottak szerint történő kezelése ellen tiltakozással élhet. 

• Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Ön jogosult panaszt tenni az 

Európai Unióban található adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Panaszával a hesseni 

adatvédelmi biztoshoz fordulhat. 

5. Kapcsolattartó és adatvédelmi tisztviselő: Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi 

Irányelvekkel és a Nintendo adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatban, vagy ha a GDPR szerinti 

bármely jogát szeretné gyakorolni, kérjük, forduljon a következő címhez: Nintendo of Europe GmbH, 

Címzett: Jogi osztály, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Németország, vagy e-mailben a 

privacyinquiry.noe@nintendo.de címhez. Az alábbi címen felveheti a kapcsolatot a Nintendo 

adatvédelmi tisztviselőjével is: Nintendo of Europe GmbH, Címzett: Jogi osztály, Goldsteinstrasse 235, 

60528 Frankfurt, Németország, vagy e-mailben a dataprotectionofficer@nintendo.de címen. 

 


