
 
  

 

 
KEHOP-2.1.7. 

„Víziközmű szemléletformálás a fenntartható vízgazdálkodásért a Zalavíz Zrt. 

ellátási területén!” 

  NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁS 

 

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Cg.20-

10-040125) „Víziközmű szemléletformálás a fenntartható vízgazdálkodásért a Zalavíz 

Zrt. ellátási területén!” nyereményjátékot szervez az alábbi feltételekkel és módon.  

A tanulmányi versenyben kizárólag a Zalavíz Zrt. ellátási területén állandó lakcímmel 

rendelkező emberek vehetnek részt.  A versenyen való induláshoz szükséges a 

https://www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas oldalon található online vagy 

valamelyik rendezvényünkön az azzal megegyező papír alapú kérdőívet hiánytalanul 

kitölteni illetve beküldeni. 

Nyereményjáték időtartalma: 

Kezdete: 2020.10.01 

Vége: 2022.09.24 

A nyertesek kisorsolása a véletlenszerűség elve alapján történik a legjobban kitöltött 

kérdőívek közül. Fontos, hogy csak azok tudnak részt venni a Játékban, akik megadták 

a nevüket és az email címüket is.  

A Szervező a sorsolást 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt végzi, melyről 

a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv is készül. 

Sorsolás helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 8. Zalavíz irodaház 

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a 

nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét nem veszi át, a nyeremény a Szervező, 

illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad. A nyerteseket minden esetben a 

Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a sorsolást követő 3 

munkanapon belül. 

 

Nyeremények: 

Havi nyeremények: 3db ivókulacs 

Főnyeremény: 1db táblagép 

Sorsolások: 

Havi nyeremények: tárgyhót követő első hét péntekén 

Fődíj 2022.09.30 

 

Sok sikert kíván a Zalavíz Zrt. csapata! 

 

"A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön"  

(David Brower) 

https://www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas


 
  

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Adatkezelő adatai: 

Adatkezelő megnevezése: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 

Adatkezelő rövidített elnevezés: ZALAVÍZ Zrt. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 20-10-040125 

Adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. 

Adatkezelő elérhetőségei: zalaviz@zalaviz.hu, www.zalaviz.hu 

Adatkezelő telefonszáma:  +36 92 500 300 

Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@zalaviz.hu, +36 92 500 300 

Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés részletei 

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés, ennek 

keretében a nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése, nevének, fényképének 

nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény átadása, tájékoztatás, kapcsolattartás.  

Kezelt adatok köre:  

• Pályázó neve, email címe 

• Nyertes pályázat esetén telefonszáma, és róla készült fénykép a nyeremény 

átvételénél 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont az Érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatszolgáltatás és a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. 

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy a nevét 

és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervezőt a www.zalaviz.hu 

weboldalon, Zalavíz Facebook, Instagram oldalán, megjelenítheti. A Zalavíz Zrt. nem 

vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

következményekért. 

Személyes adatok tárolásának időtartama: 5év 

A személyes adatok címzettjei: A nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában 

részt vevő munkatársak. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált 

döntéshozatalt és nem végez profilalkotást. 

Adatbiztonság, adatfeldolgozó részletei: 

Adatait 1101 Budapest, Expo tér 5-7 szám alatti Servergarden Szerver Hosting által 

biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban. 

http://www.zalaviz.hu/
mailto:adatvedelem@zalaviz.hu


 
  

 

A Zalavíz Zrt. biztonsági intézkedéseket meghatározott, vezetett be annak érdekében, 

hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan 

hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést. 

Érintettek jogai: 

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések 

kivételével törlését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.  

Amennyiben Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait kívánja gyakorolni, kérjük 

forduljon a fent feltüntetett elérhetőségek bármelyikén munkatársunkhoz! 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Az Adatkezelőnek kizárólag e-mailben benyújtott írásbeli kérelmet áll módjában 

teljesíteni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, bármely kérelem 

beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott 

intézkedésekről. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 

az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri. 

Jogorvoslathoz való jog: 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadág Hatóságnál, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

illetékes törvényszéknél élhet. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

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

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603 

Telefon: +36 1 391 1400 

Honlap: www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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