
A „GARDENA - Ön vásárol, mi fizetünk érte!” 
megnevezésű promóció 

hivatalos részvételi és promóciós valamint adatkezelési szabályzata  
Meghosszabbítva: 2020. április 03. – 2020. június 1. 

 
 

1. A Promóció Szervezője 
 

A „ GARDENA - Ön vásárol, mi fizetünk érte!” elnevezésű, termékvásárláshoz kötött promóció (a 
továbbiakban: Promóció) szervezője a Husqvarna Magyarország Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 1-3., 
cégjegyzékszám: 01-09-260813, adószám: 10802683-2-01; a továbbiakban: Szervező). 

 
A Promócióhoz kapcsolódó adatrögzítést- és feldolgozást illetve a pénzvisszafizetéssel kapcsolatos feladatokat 
a Szervező látja el. 

 
2. A Promócióban résztvevő személyek és a részvétel feltétele 

 
A Promócióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi bejelentett lakcímmel 
rendelkező természetes személy, továbbá minden Magyarországon érvényesen bejegyezett és működő jogi 
személy  (továbbiakban: Résztvevő) - kivéve a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és 
mindezek közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja) -, aki a Promóció időtartama alatt, a 4. pontban 
felsorolt áruházláncokhoz tartozó bármely magyarországi áruházban vagy GARDENA szakkereskedésben 
megvásárol bármilyen, az alábbiakban részletezett elérhető GARDENA terméket:  
 
Cikkszám Terméknév 

19080-20 967085301 smart Automata szivattyú 5000/5 
19106-20 967085401 smart Automata szivattyú 5000/5 Készlet  
19069-32 970450707 smart SILENO city 250 készlet 
19066-32 967647307 smart SILENO city 500 készlet 
19113-32 967845707 smart SILENO life 750 készlet 
19114-32 967845507 smart SILENO life 1000 készlet  
19115-32 967845607 smart SILENO life 1250 készlet 
19065-72 967974307 smart SILENO+ 2000 készlet 
19200-32 967950907 smart system készlet 
(készlet tartalma: smart SILENO city 500 robotfűnyíró (19066-32), Öntözőkomputer (19031-20), Időjárás-érzékelő(19030-20), Átjáró) 
15004-32 967647007 SILENO city 400 robotfűnyíró - Amíg a készlet tart! 
15101-32 967845307 SILENO life 750 robotfűnyíró 
15102-32 967845107 SILENO life 1000 robotfűnyíró 
15103-32 967845207 SILENO life 1250 robotfűnyíró 
4055-72 967264307 SILENO+ 1600 robotfűnyíró 
4050-72 967974407 SILENO+ 2000 robotfűnyíró 

 
A jelen Promócióban egy személy (mind a természetes mind a jogi személyek) csak egy alkalommal 
vehet részt és csak egy a Promóció időtartama alatt megvásárolt GARDENA termékre nézve kérheti az 
utólagos vételár kedvezményt.  
 
A Promócióban a Résztvevő vagy (i) az internetes oldalon (https://www.gardena.com/hu/elet-a-
kertben/hirek/cash-back/) található regisztrációs felület kitöltésével, személy adatainak megadásával 
és a vásárlást igazoló blokk vagy számla feltöltésével, vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy (ii) az 
1. mellékletben található regisztrációs lap kitöltésével, személyes adatainak megadásával és a vásárlást 
igazoló blokk vagy számla másolatának papír alapon az 5. pontban megadott címre való megküldésével 
regisztrál (vesz részt).  
 
A regisztráció abban az esetben sikeres, ha az összes mezőt kitölti a Résztvevő (azon mezők kitöltése 
nem kötelező, ahol ilyen feltüntetésre kerül), feltölti vagy mellékeli a vásárlást igazoló blokkot vagy 
számlát, valamint elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szervező a személyes adatait a Promóció lebonyolítása céljából kezelje.  
 
A regisztráció során a Részvevőnek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon a Szervező hírlevelére, és 
ezzel felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy a Promóció lebonyolítását követően a Részvevő nevét és e-
mail címét elektronikus adatbázisában rögzítse és kezelje abból a célból, hogy az általa forgalmazott 
termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, továbbá promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen 
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elektronikus hírlevelet, tájékoztatókat küldjön. A Hírlevélre való feliratkozás nem feltétele a 
Promócióban való részvételnek, és a vonatkozó adatkezelési szabályzat a 
http://www.gardena.com/hu/privacy-policy/címen érhető el.  

 
3. A Promóció időtartama 

 
A Promócióban a 2020. április 03. és június 1. közötti vásárlások vehetnek részt, feltéve, hogy a Résztvevő 
az utólagos vételárkedvezmény érvényesítéséhez szükséges regisztrációt (regisztrációs adatlap kitöltése és 
blokk/számla feltöltése vagy postai úton a Szervezőhöz való megküldése) legkésőbb 2020. június 15. 24:00 
óráig teljesíti. Az ezt követően feltöltött, illetve postára adott regisztrációk nem vesznek részt a Promócióban.   

 
4. A Promócióban résztvevő termékek, GARDENA szakkereskedések és magyarországi áruházláncok 

 
A Promócióban részt vesz minden, Magyarországon forgalomba hozott a jelen szabályzatban rögzített 
GARDENA termék, amelyet a Fogyasztó a Promóció 3. pont szerinti időtartama alatt az alábbi 
áruházláncokhoz tartozó magyarországi üzletek bármelyikében vagy bármely GARDENA 
szakkereskedésben megvásárol: 

- OBI Hungary Retail Kft.  
- BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. 
- PRAKTIKER Kft. 
- GARDENA szakkereskedések listája megtekinthető honlapunkon a Partnerek fül alatt, vagy az alábbi 

internetes címre kattintva: https://www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/ 
 
A fenti áruházak termékválasztéka üzletenként eltérő lehet, és előfordulhat, hogy a megvásárolni kívánt termék 
csak előzetes megrendelést követően érhető el.  
 
A Promócióban a jelen Szabályzatban rögzítetteken kívül más GARDENA termékek nem vesznek részt. A 
jelen Promóció más kedvezménnyel/szolgáltatással nem vonható össze.  

 
5. Az utólagos vételárkedvezmény érvényesítésének szabályai 

 
Az utólagos vételárkedvezmény kizárólag a 2020. április 03. és június 1. között a 4. pontban felsorolt 
üzletláncokhoz tartozó magyarországi áruházak bármelyikében vagy bármely GARDENA szakkereskedésben 
megvásárolt,a jelen Szabályzatban részletezett GARDENA termékre érvényesíthető az alábbi feltételek mellett: 

a.) Amennyiben a Résztvevő a Promóciós időszak alatt megvásárolt egy GARDENA terméket, jogosult egy 
alkalommal bruttó 30.000 Ft utólagos vételárkedvezményt igényelni a termék megvásárlását igazoló 
blokk/számla Szervező felé történő, az alábbi 5.b) pont szerinti ún. Regisztrációs csomagban való 
internetes űrlapon vagy postai úton történő visszaküldése mellett. A Regisztrációs csomag részét képező 
Regisztrációs űrlapon vagy lapon fel kell tüntetni az utólagos vételárkedvezményt érvényesíteni kívánó 
Résztvevő nevét/cégnevét, magyarországi lakcímét/székhelyét vagy levelezési címét, 
bankszámlaszámát, bankszámlájának tulajdonosát és bankja nevét. Kérjük, hogy nevén és címén 
kívül telefonszámát és e-mail címét is adja meg számunkra a Regisztrációs űrlapon vagy lapon feltüntetve, 
mert azok megadása nagymértékben segíti a kapcsolatfelvételt bármely probléma esetén. 

b.)   A Regisztrációs csomagnak meg kell felelnie az alábbi együttes feltételeknek: 
• tartalmaznia kell a GARDENA termék megvásárlását igazoló eredeti blokk másolatát 

vagy számlát a 4. pontban felsorolt üzletláncokhoz tartozó üzletek vagy GARDENA 
szakkereskedések bármelyikéből, 2020. április 03. és június 1. közötti vásárlási időponttal; 

• tartalmaznia kell a pénzvisszafizetéshez szükséges személyes és banki adatokat, hogy az utalás 
meg tudjon valósulni; 

• a Résztvevőnek legkésőbb 2020. június 15. napján 24:00 óráig  postára kell adnia – 
egyidejűleg megadva az 5.a.) pont szerint adatait - a Regisztrációs csomagot a következő 
postacímre: 
HUSQVARNA Magyarország Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 1-3. vagy ki kell töltenie a 
regisztrációs űrlapot az alábbi internetes címen: 
 
https://www.gardena.com/hu/elet-a-kertben/hirek/cash-back/ 

c.) A Regisztrációs csomagokat a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül vizsgálja meg a Szervező, 
hogy azok megfelelnek-e a jelen 5. pontban meghatározott minden követelménynek és amennyiben 
igen, úgy a pénzt további 15 munkanapon belül banki átutalás útján juttatja el a Résztvevőnek. 
Amennyiben a magányszemély Résztvevő nem kívánja megadni a banki átutaláshoz szükséges adatait, 
úgy kérheti, hogy a Szervező postai úton jutassa el számára a Promóció keretein belül meghatározott 
30 000 Ft-ot. Ehhez szükséges, hogy a Regisztrációs űrlapon vagy a Regisztrációs lapon a “Megjegyzés” 
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rovatban tűntesse fel, hogy postai úton kéri a kifizetést. Amennyiben a beküldött blokk/számla egynél 
több a promócióban szereplő termék megvásárlását igazolják, az utólagos vételárkedvezmény abban az 
esetben is csak egy termékre érvényesíthető. 

 
d.) A blokkon/számlán történt bármely szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, illetve bármely adat 

olvashatatlanná tétele vagy valótlan illetve hiányos adatközlés esetén az utólagos 
vételárkedvezmény  nem érvényesíthető. 

e.) Egy Résztvevő csak egy alkalommal és csak egy darab termékvásárlással regisztrálhat és vehet 
részt a Promócióban.  

 
6. Pénzvisszafizetés teljesítése 

 
Az utólagos vételárkedvezményt az 5. pontban foglaltak szerint érvényesítő Résztvevők a Regisztrációs 
csomagban beküldött hiánytalanul kitöltött regisztrációs lap, valamint a vásárlást igazoló blokk/számla ellenében 
banki átutalás, vagy kérés esetén belföldi postai kifizetési utalvány útján kapják kézhez a Magyar Posta Zrt. 
vonatkozó Üzletszabályzata szerint. 

 
A  Szervező nem  vállal  felelősséget  a  pénzvisszafizetés  olyan  okból  történő 
meghiúsulásáért, amely 

• a Fogyasztó által megadott személyes adatok esetleges hibájából, hiányosságából vagy az 5. pont szerint 
beküldött Regisztrációs csomag postai elveszéséből illetve kézbesítésének a Résztvevőnek felróható 
meghiúsulásából megszármazik; 

• amiatt következik be, hogy vitássá válik, ki tekinthető a beküldött blokk/számla jogos tulajdonosának, 
mely esetben a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy visszatartsa a pénzvisszafizetés teljesítését 
mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem 
zárják. 

 
Az utólagos vételárkedvezményt érvényesíteni kívánó Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel, hogy a 
pénzvisszafizetés teljesítésére a jelen Szabályzat szerint sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségének a Résztvevő nem tesz eleget és emiatt a teljesítés meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező 
felelőssége nem állapítható meg. 

 
A Szervező jogosult a Promócióból kizárni azt a Résztvevőt, aki a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások 
megkerülésével vagy egyéb tisztességtelen módon próbál meg utólagos vételárkedvezményt érvényesíteni. A 
tisztességtelen magatartást tanúsító személyek kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval 
összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

 
7. Adózás 

 
Az utólagos vételárkedvezmény teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi esetleges adót és egyéb közterhet, valamint 
a pénzvisszafizetés teljesítésének utalási vagy postai költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő 
költségek (pl. a Regisztrációs csomag postázásának költségei, a Promócióban részt vevő termékek 
megvásárlásával összefüggő költségek) a Résztvevőt terhelik. 

 
8. Adatkezelés 

 
A jelen Részvételi és adatkezelési szabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok a Résztvevők, akik 
Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik, és részvételükkel önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 
hogy 

a.) a Szervező, mint adatkezelő a Résztvevő által megadott személyes adatokat (név, lakcím, vagy levelezési 
cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, bankszámla tulajdonos neve, bankszámlához tartozó 
bank neve) a Promócióval összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint az utólagos 
vételárkedvezmény teljesítése céljából az EU 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó 
2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban röviden: GDPR), valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 
rendelkezéseinek megfelelően kezelje,  

b.)   részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat minden rendelkezését. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR, 
valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a jelen Szabályzatban 
meghatározottak szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz az érintett hozzájárulását írásos formában 



megadottnak kell tekinteni önmagában a Promócióban való részvétel/regisztráció alapján. A regisztrációval a 
Résztvevő elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás 
birtokában történt.  

 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 
történik, ezzel összefüggésben a Szervező az alábbiakról tájékoztatja a Résztvevőt: 
Adatkezelő: Husqvarna Magyarország Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3..; cégjegyzékszám: 01-
09-260813, adószám: 10802683-2-01); 
 
Adatkezelő képviselője: Sulyok Myrtill; Telefonos elérhetőség: +36 1 414 2013; Elektronikus elérhetőség: 
Myrtill.Sulyok@husqvarnagroup.com; 
  
Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes. 
 
Az adatkezelés célja: az adatok a promóció lebonyolítása célból, hírlevél küldéséhez való hozzájárulás esetén 
marketing célból kerülnek felhasználásra. 
  
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elmaradása, vagyis az adatok kezeléséhez szükséges 
érintetti hozzájárulás megtagadása esetén a promóción való részvétel nem lehetséges. A Hírlevél küldéséhez való 
hozzájárulás megtagadása a promóción való részvételt nem érinti. 
 
A kezelt adatok köre: név, lakcím vagy levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, bankszámla 
tulajdonos neve, bankszámlához tartozó bank neve. 
 
Az adatkezelés időtartama: a Promóció lebonyolításáig, hírlevél küldéséhez való hozzájárulás esetén a hozzájárulás 
visszavonásáig, a hozzájárulás bármikor és díjmentesen visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt 
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
A kezelt adatok címzettjei:  
 
A jelen adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységhez az Adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó(k) 
szolgáltatását veszi igénybe: Google Számítástechnikai Szolgáltató Kft., székhelye: 1023 Budapest, Árpád 
fejedelem útja 26-28., nyilvántartási száma: Cg: 01-09-861726; telefonszám: +36 1 888 0500; e-mail cím: 
googlekft@google.com;.  
 
Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, 
mintha azt maga látta volna el.  
 
Adatovábbítás: az adatok nem kerülnek továbbításra. 
 
A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Szervező, mint adatkezelő arra 
jogosult munkavállalói ismerhetik meg, kizárólag a Promóció teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben. 
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. A Szervező, mint 
adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében 
megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő informatikai rendszere 
és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról 
jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban 
elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és 
sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve 
üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül.  
 
A Résztvevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: 

 
Az érintett hozzáférési joga 
Az érintett 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 a 
következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
 
- az adatkezelés céljai; 
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- az érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 

közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
- történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás; 
- ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, 

az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

Amennyiben tehát egy érintett szeretné tudni, hogy a Társaság kezeli-e az ő személyes adatát, és ha igen 
akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet. A Társaság az adatkezelés tárgyát 
képező személyes adatok másolatát igény esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
 
A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
Adatmódosítási igényt a lehető leghamarabb teljesíteni kell.  
 
Az Adatmódosításról minden olyan címzettet tájékoztatni kell akivel, illetve amellyel a személyes adat közölésre került, 
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást 
kell adni ezen címzettekről. 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték 

(megvalósult az adatkezelés célja) 
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke és az érintett tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó 
adatkezelés ellen; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell (pl. ha hatóság előírja). 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett 
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 
 
Az Adatkezelő nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges 
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése 
céljából; 
- bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben 
törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérést; 



- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az Adattörlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell akivel, illetve amellyel a személyes adat közölésre került, 
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást 
kell adni ezen címzettekről. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  
 
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, 
hogy a kezelt adatok helyesek); 

- az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását (mer utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapul adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 

Ha az Adatkezelés a fentiek szerint korlátozásra kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy 
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. 
Az Adatkezelés korlátozásáról minden olyan címzettet tájékoztatni kell akivel, illetve amellyel a személyes adat 
közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet 
kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről. 

 
Az adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az 
adatkezelés automatizált módon történik. 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
 
A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 
közérdekből történő, vagy a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. 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 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing, hírlevél stb.) az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
 
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben 
érintené. 
A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés: 
 
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 



- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett 
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is 
megállapít; vagy 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, bírósági eljárás 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen 
egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR 
rendelkezéseit. 
A panasz tárgyát a felügyeleti hatóság kivizsgálja és ésszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal 
kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal 
való együttműködés válik szükségessé. A panasz nyomán a felügyeleti hatóság jogosult eljárást kezdeményezni az 
adatkezelővel szemben.   
 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint 
arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  
 
A magyar felügyeleti hatóság pontos elérhetősége a jelen Szabályzat végén került feltüntetésre.  
 
Az Érintett az Adatkezelő, illetve - az Adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel 
összefüggésben - az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa 
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett 
pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót 
a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, 
b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve 
c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására 
kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is. 
 
Korlátozások  
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel bizonyos 
esetekben korlátozhatja az érintettek fentiek szerint meghatározott jogait.   
 
Kártérítés és sérelemdíj 
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 
másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 
az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 
Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az Adatkezelő köteles megfizetni 
az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.  
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége 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 a kár a károsult vagy a személyiségi 
jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.  

Telefon: 06-1-391-1400.  

Telefax: 06-1-391-1410.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Kapcsolat 



 
A jelen Részvételi és promóciós szabályzat elérhető a www.gardena.hu weboldalon, a Promócióval kapcsolatban 
pedig tájékoztatás kérhető a +36 1 414 20000-as, nem emelt díjas hívószámú telefonszámon hétfőtől 
csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 13 óra között vagy a info.gardenahu@husqvarnagroup.com e-mail 
címen. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Promóciót előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, felfüggessze vagy 
visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a Promóció egyéb közleményeivel azonos 
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, különösen a www.gardena.hu weboldalon. A Promóció módosítása, 
felfüggesztése vagy visszavonása miatt egyetlen érdekelt személy sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a 
Promóció folytatásának kérésére, a Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban. 
 
A Promócióival kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a  
info.gardenahu@husqvarnagroup.com e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 
2 napon belül. 
A panaszban fel kell tüntetni a Résztvevő vezeték- és keresztnevét, pontos levelezési címét, e-mail címét valamint a 
panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek 
elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt 
illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban 
értesíti (postai úton, vagy e-mail formájában). 

 
9. Egyéb rendelkezések 

 
A vásárlást igazoló adatok (AP-kód, vásárlás időpontja, vásárlás végösszege) csak egy alaklommal és csak egy 
személy regisztrációjához használható fel. Amennyiben bárki egy már érvényesen leadott regisztrációt követően 
ismételten ugyanazokkal a vásárlási adatokkal (AP-kód, vásárlás időpontja, vásárlás végösszege) megkísérli a 
játékban történő regisztrációt, abban az esetben a már korábban érvényesen leadott regisztráció érvényét veszti, 
és a többször regisztrált nyugta/blokk a játékból kizárásra kerül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden 
jelenlegi és jövőben szervezett játékából/promóciójából kizárja azt a személyt, aki a jelen Promóció során 
bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más 
csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 
 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az internetes regisztráció sikeressége függhet a kiszolgáló technológiától, ily 
módon a regisztrációt kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem 
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat 
megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a regisztráció nem 
sikerül vagy késedelmet szenved.  
 
Szervező kizárja továbbá a felelősségét a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott adatok hibás, 
vagy hamis volta miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a Résztvevő adatai időközbeni 
megváltozása az utólagos vételárkedvezmény nyújtását lehetetlenné teszi. Hibás adatokkal történő regisztráció 
utólagos kijavítására Promóció lezárását követően nincs lehetőség, az ebből eredő igényeket a Szervező 
kifejezetten kizárja.  

 
A jelen Promócióra nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991, év XXXIV. szóló törvény hatálya.  
 
A jelen Promócióban a magánszemély Résztvevők részére biztosított utólagos vételárkedvezmény az Szja tv. 1. 
számú melléklet 8.14. pontja alapján adómentes bevételnek minősül.   
 
A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló 
nyomdai hibáért. 

 
 
 

2020. április 03. Husqvarna Magyarország Kft. 
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1. Melléklet 

Regisztrációs lap 
 

Vezetéknév * 
 
Keresztnév * 
 
Irányítószám * 
 
Város * 
 
Utca, házszám* 
 
E-mail cím * 
 
Telefonszám * 
 
Az Ön Bankja * 
 
Bankszámlaszáma * 
 
Bankszámla tulajdonos neve * 
 
Melyik terméket vásárolta? 
 
Hol vásárolta? 
 
Honnan hallott a promócióról? 
 
A termék gyártási száma * 
 
Számla vagy blokk sorszáma * 
 
Megjegyzés 
 
 
 
* A csillaggal megjelölt adatok megadása szükséges a pénzvisszafizetés 



megvalósulásához. 
 
Alulírott kijelentem, hogy a Promóciós részvételi és Adatkezelési 
Szabályzatot megismertem és elfogadom, és hozzájárulok, hogy a Szervező 
a személyes adataimat a Promóció során és céljából kezelje. Kijelentem, 
hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Kelt:  
 
_________________________ 
Résztvevő aláírása 
 
 
 
Alulírott kijelentem, hogy feliratkozom a Szervező hírlevelére, és 
hozzájárulok, hogy a Szervező az általa forgalmazott termékkel kapcsolatos 
hírekkel, információkkal, továbbá promóciókkal kapcsolatosan 
rendszeresen elektronikus hírlevelet, tájékoztatókat küldjön és ezzel 
összefüggésben a nevemet és e-mail címemet, mint személyes adataimat 
kezelje. 
 
Kelt:  
 
_________________________ 
Résztvevő aláírása 
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