
„Töltse ki kérdőívünket és nyerjen értékes elektronikai cikkeket”
nyereményjáték szabályzata

I. A nyereményjáték részvételi feltételei 

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője az Aktiv Digital Media Kft..

Az adatkezelő megnevezése: AKTIV DIGITAL MEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
Az adatkezelő e-mail címe: office@aktivdigital.hu
Az adatkezelő telefonszáma:+36302156319

A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője az Aktiv Digital Media Kft.. (Szervező). A
Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.  A Játékban csak azon személyek vehetnek
részt,  akik kitöltik az „A közösségek erejével Orosházáért” nevű Google kérdőívét online,
vagy a kérdezőbiztosok segítségével papír alapon és a kérdőív végén megadják telefonos vagy
emailes elérhetőségüket. 

A  Játékosok  Játékban  való  részvétellel  elfogadják  a  jelen  Játékszabályzatban  foglalt
feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a Játék során megadott személyes adataikat a jelen
szabályzatban  foglaltak  szerint  a  Szervező  kezelhesse.  A  Játékban  való  részvétel  ezen
szabályzat elfogadásának minősül.

A nyeremény  más  termékre,  vagy  szolgáltatásra  nem  cserélhető,  illetve  készpénzre  nem
váltható át. A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremény
megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül
fel.

A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban
felmerülő,  a  Szervezőt  terhelő  közterhekkel  kapcsolatos  bevallási,  adatszolgáltatási  és
befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos
vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás  esetén  a  Szervezőnek nem áll  módjában a
nyeremény átadása.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket
ajánljanak fel, és tegyenek elérhetővé a Játékosok számára.

Jelen  játékszabályzat  a  https://gyoparosfurdo-oroshaza.hu/  címen  érhető  el,  és  Szervező
székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. 

A  játék  nem  rendszeres  játék,  csak  előre  ismertetett,  meghatározott  időszakban  kerül
lebonyolításra.



A játék során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen
Játékszabályzat  tekintendő  teljes  körű  tájékoztatásnak.  Az  egyéb  helyeken  elhelyezett
információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét
kizárja.

A játékban csak 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok vehetnek részt. A játékos a
játékban való részvétellel kijelenti, hogy ezen feltételnek eleget tesz.

II. A nyeremények

1 db Huawei MediaPad T3 7 Tablet

1 db WD Elements Portable külső merevlemez, 500GB

1 db A-Data AA10050-5V-CTI Powerbank

III. A játék időtartama

A Játék 2019.03.06., szerdától 2019.04.14., vasárnap 23:59-ig tart. Sorsolás 2019. április 15-
én, hétfőn.

IV. A játék működése, menete 

A nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak a Játék időtartama alatt (2019.03.06. -
2019.04.14.  23:59)  ki  kell  töltenie  az  „A közösségek  erejével  Orosházáért”  nevű  Google
kérdőívét online, vagy a kérdezőbiztosok segítségével papír alapon és a kérdőív végén meg
kell adnia telefonos vagy emailes elérhetőségét. Ezen kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://goo.gl/forms/2JJDVncnzUdoVZe22

Kérdőív  célja,  felmérni  az  azt  kitöltő  lakosok igényeit,  feltérképezni,  hogy a  közösségek
szintjén  milyen  rövid  és  hosszú  távú  céljai  vannak  a  lakosoknak  és  hogyan  tudnak
hozzájárulni a közösségi szerepvállalás erősödéséhez. A begyűjtött adatokat csak összesítve,
statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. 

Azon kérdőív kitöltők közül, akik a Játékban való részvételhez a kérdőív végén megadják
valamely  elérhetőségüket,  2019.  április  15-én  kisorsolásra  kerül  3  személy.  A  sorsolás
sorrendjében az első nyertes egy darab Huawei MediaPad T3 7 Tablet nyer, a második nyertes
egy darab WD Elements Portable külső merevlemezt nyer, a harmadik nyertes egy darab A-
Data AA10050-5V-CTI Powerbankot nyer.

A Szervező a játék lezárultának tájékoztató bejegyzését és a sorsolás eredményét közzéteszi a
Dél-Békési Vagyok Facebook oldalon (https://www.facebook.com/delbekesivagyok). Emellett
a Szervező a nyerteseket e-mailben vagy telefonon is értesíti az általuk, a kérdőív kitöltése
során megadott elérhetőségeken.



V. Tájékoztatási kötelezettség

A Szervező  maximum  két  alkalommal  próbálja  meg  felvenni  a  kapcsolatot  a  nyertessel
emailben. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a
kapcsolatot a Szervezővel a Játék lezárultát  követő 2 hétben, akkor azt a Szervező annak
tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről. Az, hogy a nyertes csak ezen türelmi idő
után szerez tudomást arról, hogy korábban nyert, semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosítja.

A Játékban  résztvevő  személyeknek  ezért  kifejezetten  érdekük,  hogy a  Játék  során  valós
emailcímet vagy telefonszámot adjanak meg, illetve a játék lezárulta után ellátogassanak a a
Dél-Békési  Vagyok  (https://www.facebook.com/delbekesivagyok)  Facebook  oldalára,  hogy
ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a
Szervező nem vállal felelősséget.

VI. Felelősség

A Google és a Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem
tartozik. A Google és a Facebook a Nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli,
illetve más módon nincs kapcsolatban azzal.

Az  adatszolgáltatás  hiányosságáért  (e-mail  cím  elírás,  stb.),  illetve  az  ezzel  kapcsolatos,
Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal
felelősséget. 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott  adatokból,  vagy a postafiókjuk levélfogadásra
képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. 

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

VII. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremény után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervező
rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel
kapcsolatos  adókötelezettségek  teljesítésére  és  köteles  minden  egyéb  tekintetben
együttműködni a Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint
nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.



VIII. Adatvédelem

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: AKTIV DIGITAL MEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8. em. 46.
Az adatkezelő e-mail címe: office@aktivdigital.hu
Az adatkezelő telefonszáma:+36302156319

2. Az adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre

2.1 A kérdőív kitöltéssel kapcsolatosan végzett adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az  adatkezelés  hátterét  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai, valamint az 
új EU GDPR rendelet elvárásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) 
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja statisztikai, összesítő adatok elkészítése.

A kezelt adatok köre:

Az online kérdőív kitöltése során az alábbi adatok megadására kerül sor: válaszadó  
kora, iskola végzettsége, jelenlegi foglalkoztatási viszonya, lakhelye, emailcíme vagy 
telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama:

Személyi- és elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám,): a kérdőív kiértékeléséig, 
ám legfeljebb 90 napig.

Kérdőívhez kapcsolódó, kérdésekre adott egyes válaszok: hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő a kérdőívhez kapcsolódó, kérdésekre adott válaszokat, mint adatokat a  
részeredmények tekintetében a GDPR 4. cikk 5. pontja alapján álnevesítetten, valamint
a  kiértékelt  eredményeket  anonim  módon  tárolja,  oly  módon,  hogy  azokat  az  
érintettekkel kapcsolatba hozni nem lehet. Az összesített kutatási adatok és összesített 
eredmények így sem részben, sem egészben nem minősülnek személyes adatnak, azok 
felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges. A piackutatás profilalkotási célt  



nem  szolgál,  személyi  profilokat  nem  állít  fel,  a  piackutatás,  mint  produktum  
összesített adatokra támaszkodik.

2.2. További adatkezelések

Amennyiben  az  Adatkezelő  további  adatkezelést  kíván  végezni,  akkor  előzetes  
tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi  
háttere  és  jogalapja,  az  adatkezelés  célja,  a  kezelt  adatok  köre,  az  adatkezelés  
időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról 
az  Infotv.  15.  §  (2)-(3)  bekezdésével  összhangban  nyilvántartást  vezet  (mely  
hatóságnak,  milyen  személyes  adatot,  milyen  jogalapon,  mikor  továbbított  az  
Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, 
ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy  a  személyes  adatok  védje  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,
nyilvánosságra hozatal,  törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés,  továbbá az  alkalmazott  technika  megváltozásából  fakadó hozzáférhetetlenné  válás
ellen.

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 a tájékoztatáshoz való jog, 

 az adatok helyesbítéséhez való jog, 

 az adatok törléséhez való jog,

 az adatok zárolásához való jog,

 a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  továbbá  –  amennyiben  az  adatok
továbbítására is sor került  – arról,  hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat.



Ön  az  adatkezelés  időtartamán  belül  kérheti,  hogy  az  Adatkezelő  a  személyes  adatait
helyesbítse.  A  kérésének  az  Adatkezelő  legkésőbb  15  napon  belül  eleget  tesz.
Önnek  lehetősége  van  a  személyes  adatainak  törlését  kérni,  amelynek  az  Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.  A törlés joga nem terjed ki arra,  ha az Adatkezelőt
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével  összhangban az  Adatkezelő  jogosult  a  személyes  adatok további  kezelésére.
Ön kérheti,  hogy az  Adatkezelő  zárolja  a  személyes  adatot,  ha  az  adatok végleges  törlés
sértené az érintett  jogos érdekeit.  Az így zárolt  személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig  fennáll  az  az  a  cél,  amely  a  személyes  adat  törlését  kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó
jogi  kötelezettség  teljesítéséhez  vagy  az  Adatkezelő,  adatátvevő  vagy  harmadik
személy  jogos  érdekének  érvényesítéséhez  szükséges,  kivéve  kötelező  adatkezelés
esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –
közvetlen üzletszerzés céljára történik.

Az Adatkezelő  a  tiltakozást  a  kérelem benyújtásától  számított  legrövidebb  időn  belül,  de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben  Ön  szerint  az  Adatkezelő  megsértette  valamely,  az  adatkezelésre  vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes
adatkezelés  megszüntetése  érdekében  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatóság  vizsgálati  eljárását  kezdeményezheti  (levelezési  cím:  1530  Budapest,  Pf.:  5.,  e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
Tájékoztatjuk  emellett  arról  is,  hogy  az  adatkezelésre  vonatkozó  törvényi  rendelkezések
megsértése  esetén,  vagy  ha  az  Adatkezelő  nem  teljesítette  valamely  kérelmét,  akkor  az
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

 

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás  hatálybalépését  követő  használatával  elfogadja  a  módosított  adatkezelési
tájékoztatót.  Az  Adatkezelő  gondoskodik  arról,  hogy  módosítás  esetén  a  korábbi
szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


IX. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja maguknak a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegé-
szítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára ked-
vezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Adatkezelési tá-
jékoztatója, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 

Orosháza, 2019. március 1.
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