Nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató
az „Útlevél az egyetemre! Töltsd le a MATE Kisokosát és nyerj!”
c. online nyereményjátékhoz
A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”)
részvételüket megelőzően a jelen játékszabályzatban és adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat tudomásul veszik és elfogadják.
1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (székhely: 2100
Gödöllő, Páter Károly utca 1., levelezési cím: 2103 Gödöllő, Pf. 303., adószám: 19294784-213, képviselő: Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor, gazdasági főigazgató: Ormándi Gabriella,
honlap: www.uni-mate.hu, e-mail cím: adatvedelem@uni-mate.hu, tel.: 06-28-522-000,
nyereményjáték kapcsolattartó: Pusztay Gabriella Médiaközpont központvezető, tel.: 06-28522-000/1013, e-mail cím: pusztay.gabriella.zsofia@uni-mate.hu, adatvédelmi tisztviselő:
Györe Bence, e-mail cím: dpo@uni-mate.hu) (a továbbiakban: „Szervező”).
2. A nyereményjátékban részt vevő személyek
A Játékban valamennyi cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki 2022.
január 13. és 2022. február 15. között bármikor letölti a MATE Kisokosát a Szervező
honlapjáról (https://uni-mate.hu/mate-felv%C3%A9teli-2022). A Játékban nem vehetnek
részt a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai, és mindezek Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2.
pontja szerinti közeli hozzátartozói.
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2022. január 13. 10:00 – február 15. 15:00 között tart.
4. A nyereményjáték menete
A játékkiírást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem honlapján és Facebook oldalán
tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a nyereményjáték időtartama
alatt letölti a MATE Kisokosát, keresztnevének és e-mail címének megadásával. A Játékban
egy Játékos kizárólag egy letöltéssel vehet részt.
A nyereményjáték során a fentieknek megfelelő Játékosok közül a Szervező két darab
nyertest, és két darab pótnyertest sorsol ki február 15-én véletlen generátor segítségével a
letöltők között, majd ellenőrzi, hogy a nyertes és a pótnyertes valóban letöltötte-e a MATE
Kisokosát. A nyertes Játékosokat a Szervező Facebook oldalán és e-mail címén értesíti.
Amennyiben a nyeremény átadása bármely okból meghiúsul, különösen, ha a nyertes
Játékosok nem igazolják nyertességüket az értesítést követő 5 munkanap alatt, a nyertes
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Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre, és a pótnyertest értesíti a Szervező. A Szervező
a nyeremény átvételének lehetőségéről a Játékossal egyeztet a sorsolás és a kapcsolatfelvétel
megtörténte után.
5. A nyeremény
A nyeremény 2 db 2 főre szóló bérlet az EFOTT 2022. évi fesztiváljára.
6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő költségek, adó és járulék
megfizetését, és a nyertes Játékosok értesítésének költségét. A nyeremény átvételének és
felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes
Játékosokat terhelik.
7. Tájékoztatás a nyereményjáték során történő adatkezelésről
Jelen Játék adatkezelője a Szervező. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes
tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a
jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés
mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
A Szervező a résztvevők következő személyes adatait kezeli: keresztnév, e-mail cím. Ezeket
a Szervező nem tárolja külön adatbázisban, kizárólag a weboldalon történt feliratkozással
összefüggésben kezeli adatbázisában. A Szervező ezen túl a nyertes Játékosnak a
nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait kizárólag a Játék lebonyolítása és a
kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és a
Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.
Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása és a nyertes(ek) értesítése.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása, mely hozzájárulást a Játékos a
nyereményjátékon való részvételi szándékának a Játék regisztrációs felületén való jelzésével,
nyeremény esetén a nyereményért történő jelentkezésével ad meg.
Személyes adataihoz a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő
munkatársak férhetnek hozzá, a munkájuk ellátásához szükséges mértékben, célhoz kötötten.
A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak a gyakorlása céljából
elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a
kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Az adatkezeléssel kapcsolatosan a Játékost a
következő jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint: a Játékos a Szervezőtől tájékoztatást kérhet a kezelt
személyes adatairól, hozzáférést kérhet az adataihoz, kérheti a rá vonatkozó adatok
helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását, élhet az adathordozhatósághoz való
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jogával, továbbá panaszával az adatvédelmi tisztviselőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési
cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.:
06-1-391-1400, fax: 06-1-391-1410) vagy közvetlenül bírósághoz fordulhat.
Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez
való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik a Szervezőnél. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék
időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását
eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána –
amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve
amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.
8. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került
személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az
esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.
A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az
értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden
kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök
rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A
Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle
független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló
hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat
működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás
sikertelensége.
A Játékos vállalja, hogy a játékkal kapcsolatosan semmilyen keresetet, igényt a Szervezővel
szemben nem indít, illetve nem támaszt.
Gödöllő, 2022. január 12.
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Szervező
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