
 

 

 INSTAGRAM JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Játék szervezője 

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.; 

cégjegyzékszám: 01-09-194087; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”). 

Nyeremény 

 „Las Vegas Casino Sofitel” 200 darab 5.000,-Ft értékű ajándékticket.  

Játék részvételének feltételei 

Csak az a magánszemély vehet részt a Játékban, aki: 

• 18 évesnél idősebb; 

•  a „Las Vegas Casino Sofitel” játékkaszinóban érvényes játékosi regisztrációval rendelkezik, 

vagy a Játék időtartama alatt -a nyeremény (ajándékticket) átvétele előtt - érvényesen 

regisztráltatja magát;  

• regisztrálva van az Instagram közösségi hálózaton (www.instagram.com); 

• betartja az INSTAGRAM felhasználási feltételeit; 

• beleegyezik a személyes adatának a felhasználásába; 

• betartja a játékszabályokat. 

A Játékos a saját valós profilja használatával vehet részt a játékon az Instagram közösségi 

hálózaton keresztül.  

Az Instagram a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és a Szervező vállalja, 

hogy az Instagram igénybevételével végzett promóciót saját kockázatára használja. 

Instagramon végzett promóció az Instagram teljes körű mentesítése minden jelentkező igény 

vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik. 

A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az 

Instagramhoz. 

 

 

 



Játék időtartama 

A Játék 2022. január 21.napján 9 órakor kezdődik és 2022. február 13. napjáig 9 óráig tart. 

A Játék a meghatározott darabszámú ajándékticket átvételének időpontjáig, a készlet erejéig 

tart. 

Játék menete 

1. Kövesd be az oldalunkat: @lasvegascasinos_official 

2. Taggeld be egy ismerősödet, válaszolj kommentben a játékkal kapcsolatos kérdésre! 

3. Vedd át az 5000,-Ft értékű ajándékticketet a „Las Vegas Casino Sofitel” 

játékkaszinóban! 

A Játékos abban az esetben veheti át a nyereményt, ha a „Las Vegas Casino Sofitel” 

játékkaszinó recepcióján bemutatja saját Instagram felületén, hogy bekövette az oldalt és 

betaggelt valakit, valamint kommentben választ adott a játékkal kapcsolatos kérdésre. Ha a 

Játékos megfelelt a feltételeknek, átveheti a recepción az 5000,-Ft értékű vouchert, amely 

ajándékticketre váltható az adott játékkaszinó kasszájában.  

A promóciós időszakban minden Játékos csak egy ajándékticket átvételére jogosult.  

A recepción fel kell vezetni a Játékos nevéhez, hogy a Játékos a vouchert már átvette.   

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A voucher átvételének a ténye rögzítésre kerül a Játékosnak a játékkaszinó számítógépes 

nyilvántartási rendszerében nyilvántartott adatai között, amely 1 évig kerül tárolásra. 

A Játékban részt vevő Játékosok a voucher recepcióban való átvételével elfogadják a Játék 

hivatalos játékszabályát, valamint tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján történik, a Játékos a 

hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adat 

önkéntes megadásával adja meg.  

A Szervező, mint Adatkezelő szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelés 

mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.  

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

A Játékos írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• kezeli-e még a személyes adatait, 

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 



Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

2.) Helyesbítéshez való jog: 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa 

vagy pontosítsa valamely személyes adatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

3.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

A Játékos megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes 

adatainak törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok 

további tárolására kötelezi az Adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs 

ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, 

és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. 

4.) Az adatkezelés korlátozásához („zároláshoz”) való jog 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az 

adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, 

egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény 

előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

• úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az 

Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az 

általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

5.) A hozzájárulás visszavonásának joga 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt 

bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén 

az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelme alapján a hozzájárulását legfeljebb 30 napon belül törli és 

erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

6.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek bármilyen panasza, észrevétele, 

vagy javaslata van, az Adatkezelő vagy az Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő Adatkezelési 

Szabályzatában megjelölt elérhetőségein teheti meg. 

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz is tud fordulni: 



Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9. 

Honlap: http://www.naih.hu 
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INSTAGRAM JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Játék szervezője 

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.; 

cégjegyzékszám: 01-09-194087; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”). 

Nyeremény 

 „Las Vegas Casino Corvin Sétány” 200 darab 5.000,-Ft értékű ajándékticket. 

Játék részvételének feltételei 

Csak az a magánszemély vehet részt a Játékban, aki: 

• 18 évesnél idősebb; 

•  a „Las Vegas Casino Corvin Sétány” játékkaszinóban érvényes játékosi regisztrációval 

rendelkezik, vagy a Játék időtartama alatt -a nyeremény (ajándékticket) átvétele előtt - 

érvényesen regisztráltatja magát;  

• regisztrálva van az Instagram közösségi hálózaton (www.instagram.com); 

• betartja az INSTAGRAM felhasználási feltételeit; 

• beleegyezik a személyes adatának a felhasználásába; 

• betartja a játékszabályokat. 

A Játékos a saját valós profilja használatával vehet részt a játékon az Instagram közösségi 

hálózaton keresztül.  

Az Instagram a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és a Szervező vállalja, 

hogy az Instagram igénybevételével végzett promóciót saját kockázatára használja. 

Instagramon végzett promóció az Instagram teljes körű mentesítése minden jelentkező igény 

vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik. 

A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az 

Instagramhoz. 

Játék időtartama 

A Játék 2022. január 21.napján 9 órakor kezdődik és 2022. február 13. napjáig 9 óráig tart. 

A Játék a meghatározott darabszámú ajándékticket átvételének időpontjáig, a készlet erejéig 

tart. 



Játék menete 

1. Kövesd be az oldalunkat: @lasvegascasinos_official 

2. Taggeld be egy ismerősödet, válaszolj kommentben a játékkal kapcsolatos kérdésre! 

3. Vedd át az 5000,-Ft értékű ajándékticketet a „Las Vegas Casino Corvin Sétány” 

játékkaszinóban! 

A Játékos abban az esetben veheti át a nyereményt, ha a „Las Vegas Casino Corvin Sétány” 

játékkaszinó recepcióján bemutatja saját Instagram felületén, hogy bekövette az oldalt és 

betaggelt valakit, valamint kommentben választ adott a játékkal kapcsolatos kérdésre. Ha a 

Játékos megfelelt a feltételeknek, átveheti a recepción az 5000,-Ft értékű vouchert, amely 

ajándékticketre váltható az adott játékkaszinó kasszájában.  

A promóciós időszakban minden Játékos csak egy ajándékticket átvételére jogosult.  

A recepción fel kell vezetni a Játékos nevéhez, hogy a Játékos a vouchert már átvette.   

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A voucher átvételének a ténye rögzítésre kerül a Játékosnak a játékkaszinó számítógépes 

nyilvántartási rendszerében nyilvántartott adatai között, amely 1 évig kerül tárolásra. 

A Játékban részt vevő Játékosok a voucher recepcióban való átvételével elfogadják a Játék 

hivatalos játékszabályát, valamint tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján történik, a Játékos a 

hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adat 

önkéntes megadásával adja meg.  

A Szervező, mint Adatkezelő szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelés 

mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.  

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

A Játékos írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• kezeli-e még a személyes adatait, 

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 

Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

 

 



2.) Helyesbítéshez való jog: 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa 

vagy pontosítsa valamely személyes adatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

3.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

A Játékos megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes 

adatainak törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok 

további tárolására kötelezi az Adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs 

ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, 

és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. 

4.) Az adatkezelés korlátozásához („zároláshoz”) való jog 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az 

adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, 

egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény 

előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

• úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az 

Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az 

általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

5.) A hozzájárulás visszavonásának joga 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt 

bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén 

az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelme alapján a hozzájárulását legfeljebb 30 napon belül törli és 

erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

6.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek bármilyen panasza, észrevétele, 

vagy javaslata van, az Adatkezelő vagy az Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő Adatkezelési 

Szabályzatában megjelölt elérhetőségein teheti meg. 

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz is tud fordulni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9. 

Honlap: http://www.naih.hu 

http://www.naih.hu/


 

 

 

INSTAGRAM JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Játék szervezője 

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.; 

cégjegyzékszám: 01-09-194087; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”). 

Nyeremény 

 „Las Vegas Casino Tropicana” 200 darab 5.000,-Ft értékű ajándékticket. 

 Játék részvételének feltételei 

Csak az a magánszemély vehet részt a Játékban, aki: 

• 18 évesnél idősebb; 

•  a „Las Vegas Casino Tropicana” játékkaszinóban érvényes játékosi regisztrációval 

rendelkezik, vagy a Játék időtartama alatt -a nyeremény (ajándékticket) átvétele előtt - 

érvényesen regisztráltatja magát;  

• regisztrálva van az Instagram közösségi hálózaton (www.instagram.com); 

• betartja az INSTAGRAM felhasználási feltételeit; 

• beleegyezik a személyes adatának a felhasználásába; 

• betartja a játékszabályokat. 

A Játékos a saját valós profilja használatával vehet részt a játékon az Instagram közösségi 

hálózaton keresztül.  

Az Instagram a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és a Szervező vállalja, 

hogy az Instagram igénybevételével végzett promóciót saját kockázatára használja. 

Instagramon végzett promóció az Instagram teljes körű mentesítése minden jelentkező igény 

vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik. 

A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az 

Instagramhoz. 

 

 



 

Játék időtartama 

A Játék 2022. január 21.napján 9 órakor kezdődik és 2022. február 13. napjáig 9 óráig tart. 

A Játék a meghatározott darabszámú ajándékticket átvételének időpontjáig, a készlet erejéig 

tart. 

Játék menete 

1. Kövesd be az oldalunkat: @lasvegascasinos_official 

2. Taggeld be egy ismerősödet, válaszolj kommentben a játékkal kapcsolatos kérdésre! 

3. Vedd át az 5000,-Ft értékű ajándékticketet a „Las Vegas Casino Tropicana” 

játékkaszinóban! 

A Játékos abban az esetben veheti át a nyereményt, ha a „Las Vegas Casino Tropicana” 

játékkaszinó recepcióján bemutatja saját Instagram felületén, hogy bekövette az oldalt és 

betaggelt valakit, valamint kommentben választ adott a játékkal kapcsolatos kérdésre. Ha a 

Játékos megfelelt a feltételeknek, átveheti a recepción az 5000,-Ft értékű vouchert, amely 

ajándékticketre váltható az adott játékkaszinó kasszájában.  

A promóciós időszakban minden Játékos csak egy ajándékticket átvételére jogosult.  

A recepción fel kell vezetni a Játékos nevéhez, hogy a Játékos a vouchert már átvette.   

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A voucher átvételének a ténye rögzítésre kerül a Játékosnak a játékkaszinó számítógépes 

nyilvántartási rendszerében nyilvántartott adatai között, amely 1 évig kerül tárolásra. 

A Játékban részt vevő Játékosok a voucher recepcióban való átvételével elfogadják a Játék 

hivatalos játékszabályát, valamint tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján történik, a Játékos a 

hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adat 

önkéntes megadásával adja meg.  

A Szervező, mint Adatkezelő szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelés 

mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.  

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

A Játékos írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• kezeli-e még a személyes adatait, 



• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 

Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

2.) Helyesbítéshez való jog: 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa 

vagy pontosítsa valamely személyes adatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

3.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

A Játékos megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes 

adatainak törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok 

további tárolására kötelezi az Adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs 

ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, 

és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. 

4.) Az adatkezelés korlátozásához („zároláshoz”) való jog 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az 

adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, 

egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény 

előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

• úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az 

Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az 

általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

5.) A hozzájárulás visszavonásának joga 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt 

bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén 

az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelme alapján a hozzájárulását legfeljebb 30 napon belül törli és 

erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

6.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek bármilyen panasza, észrevétele, 

vagy javaslata van, az Adatkezelő vagy az Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő Adatkezelési 

Szabályzatában megjelölt elérhetőségein teheti meg. 



A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz is tud fordulni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9. 

Honlap: http://www.naih.hu 
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INSTAGRAM JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Játék szervezője 

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.; 

cégjegyzékszám: 01-09-194087; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”). 

Nyeremény 

 „Las Vegas Casino Atrium Eurocenter” 200 darab 5.000,-Ft értékű ajándékticket. 

  

Játék részvételének feltételei 

Csak az a magánszemély vehet részt a Játékban, aki: 

• 18 évesnél idősebb; 

•  a „Las Vegas Casino Atrium Eurocenter” játékkaszinóban érvényes játékosi regisztrációval 

rendelkezik, vagy a Játék időtartama alatt -a nyeremény (ajándékticket) átvétele előtt - 

érvényesen regisztráltatja magát;  

• regisztrálva van az Instagram közösségi hálózaton (www.instagram.com); 

• betartja az INSTAGRAM felhasználási feltételeit; 

• beleegyezik a személyes adatának a felhasználásába; 

• betartja a játékszabályokat. 

A Játékos a saját valós profilja használatával vehet részt a játékon az Instagram közösségi 

hálózaton keresztül.  

Az Instagram a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és a Szervező vállalja, 

hogy az Instagram igénybevételével végzett promóciót saját kockázatára használja. 

Instagramon végzett promóció az Instagram teljes körű mentesítése minden jelentkező igény 

vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik. 

A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az 

Instagramhoz. 

 

 



Játék időtartama 

A Játék 2022. január 21.napján 9 órakor kezdődik és 2022. február 13. napjáig 9 óráig tart. 

A Játék a meghatározott darabszámú ajándékticket átvételének időpontjáig, a készlet erejéig 

tart. 

Játék menete 

1. Kövesd be az oldalunkat: @lasvegascasinos_official 

2. Taggeld be egy ismerősödet, válaszolj kommentben a játékkal kapcsolatos kérdésre! 

3. Vedd át az 5000,-Ft értékű ajándékticketet a „Las Vegas Casino Atrium Eurocenter” 

játékkaszinóban! 

A Játékos abban az esetben veheti át a nyereményt, ha a „Las Vegas Casino Atrium 

Eurocenter” játékkaszinó recepcióján bemutatja saját Instagram felületén, hogy bekövette az 

oldalt és betaggelt valakit, valamint kommentben választ adott a játékkal kapcsolatos kérdésre. 

Ha a Játékos megfelelt a feltételeknek, átveheti a recepción az 5000,-Ft értékű vouchert, amely 

ajándékticketre váltható az adott játékkaszinó kasszájában.  

A promóciós időszakban minden Játékos csak egy ajándékticket átvételére jogosult.  

A recepción fel kell vezetni a Játékos nevéhez, hogy a Játékos a vouchert már átvette.   

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A voucher átvételének a ténye rögzítésre kerül a Játékosnak a játékkaszinó számítógépes 

nyilvántartási rendszerében nyilvántartott adatai között, amely 1 évig kerül tárolásra. 

A Játékban részt vevő Játékosok a voucher recepcióban való átvételével elfogadják a Játék 

hivatalos játékszabályát, valamint tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján történik, a Játékos a 

hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adat 

önkéntes megadásával adja meg.  

A Szervező, mint Adatkezelő szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelés 

mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.  

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

A Játékos írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• kezeli-e még a személyes adatait, 

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 



Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

2.) Helyesbítéshez való jog: 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa 

vagy pontosítsa valamely személyes adatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

3.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

A Játékos megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes 

adatainak törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok 

további tárolására kötelezi az Adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs 

ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, 

és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. 

4.) Az adatkezelés korlátozásához („zároláshoz”) való jog 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az 

adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, 

egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény 

előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

• úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az 

Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az 

általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

5.) A hozzájárulás visszavonásának joga 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt 

bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén 

az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelme alapján a hozzájárulását legfeljebb 30 napon belül törli és 

erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

6.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek bármilyen panasza, észrevétele, 

vagy javaslata van, az Adatkezelő vagy az Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő Adatkezelési 

Szabályzatában megjelölt elérhetőségein teheti meg. 

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz is tud fordulni: 



Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9. 

Honlap: http://www.naih.hu 
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INSTAGRAM JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Játék szervezője 

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.; 

cégjegyzékszám: 01-09-194087; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”). 

Nyeremény 

 „Las Vegas Casino Atlantis” 200 darab 5.000,-Ft értékű ajándékticket. 

 Játék részvételének feltételei 

Csak az a magánszemély vehet részt a Játékban, aki: 

• 18 évesnél idősebb; 

•  a „Las Vegas Casino Atlantis” játékkaszinóban érvényes játékosi regisztrációval rendelkezik, 

vagy a Játék időtartama alatt a nyeremény (ajándékticket) átvétele előtt - érvényesen 

regisztráltatja magát;  

• regisztrálva van az Instagram közösségi hálózaton (www.instagram.com); 

• betartja az INSTAGRAM felhasználási feltételeit; 

• beleegyezik a személyes adatának a felhasználásába; 

• betartja a játékszabályokat. 

A Játékos a saját valós profilja használatával vehet részt a játékon az Instagram közösségi 

hálózaton keresztül.  

Az Instagram a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és a Szervező vállalja, 

hogy az Instagram igénybevételével végzett promóciót saját kockázatára használja. 

Instagramon végzett promóció az Instagram teljes körű mentesítése minden jelentkező igény 

vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik. 

A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az 

Instagramhoz. 

 

 

 



Játék időtartama 

A Játék 2022. január 21.napján 9 órakor kezdődik és 2022. február 13. napjáig 9 óráig tart. 

A Játék a meghatározott darabszámú ajándékticket átvételének időpontjáig, a készlet erejéig 

tart. 

Játék menete 

1. Kövesd be az oldalunkat: @lasvegascasinos_official 

2. Taggeld be egy ismerősödet, válaszolj kommentben a játékkal kapcsolatos kérdésre!  

3. Vedd át az 5000,-Ft értékű ajándékticketet a „Las Vegas Casino Atlantis” 

játékkaszinóban! 

A Játékos abban az esetben veheti át a nyereményt, ha a „Las Vegas Casino Atlantis” 

játékkaszinó recepcióján bemutatja saját Instagram felületén, hogy bekövette az oldalt és 

betaggelt valakit, valamint kommentben választ adott a játékkal kapcsolatos kérdésre. Ha a 

Játékos megfelelt a feltételeknek, átveheti a recepción az 5000,-Ft értékű vouchert, amely 

ajándékticketre váltható az adott játékkaszinó kasszájában.  

A promóciós időszakban minden Játékos csak egy ajándékticket átvételére jogosult.  

A recepción fel kell vezetni a Játékos nevéhez, hogy a Játékos a vouchert már átvette.   

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

A voucher átvételének a ténye rögzítésre kerül a Játékosnak a játékkaszinó számítógépes 

nyilvántartási rendszerében nyilvántartott adatai között, amely 1 évig kerül tárolásra. 

A Játékban részt vevő Játékosok a voucher recepcióban való átvételével elfogadják a Játék 

hivatalos játékszabályát, valamint tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján történik, a Játékos a 

hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adat 

önkéntes megadásával adja meg.  

A Szervező, mint Adatkezelő szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelés 

mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.  

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

A Játékos írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• kezeli-e még a személyes adatait, 

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 



Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

2.) Helyesbítéshez való jog: 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa 

vagy pontosítsa valamely személyes adatát. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 

elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. 

3.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

A Játékos megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes 

adatainak törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok 

további tárolására kötelezi az Adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs 

ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a törlési kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, 

és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. 

4.) Az adatkezelés korlátozásához („zároláshoz”) való jog 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az 

adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, 

egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény 

előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

• úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az 

Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az 

általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

5.) A hozzájárulás visszavonásának joga 

A Játékos a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt 

bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén 

az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. 

Az Adatkezelő a Játékos kérelme alapján a hozzájárulását legfeljebb 30 napon belül törli és 

erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

6.) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek bármilyen panasza, észrevétele, 

vagy javaslata van, az Adatkezelő vagy az Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő Adatkezelési 

Szabályzatában megjelölt elérhetőségein teheti meg. 

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz is tud fordulni: 



Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9. 

Honlap: http://www.naih.hu 
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