Játék- és adatkezelési szabályzat
Utazás kiállítás 2020 „Pecsételj és nyerj!” nyereményjátéka
Jelen szabályzat az Utazás kiállítás 2020 nyereményjátékok (a továbbiakban: „Játékok”)
szabályainak rögzítése céljából jött létre.
A játékszervező a Hungexpo Zrt. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.; cégjegyzékszám: Cg.
01-10-041503; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; képviselik: Szántó Gabriella
kommunikációs igazgató és Tihanyi Klára stratégiai és üzletfejlesztési igazgató (a továbbiakban:
"Szervező").
I.

A Játékokban való részvétel feltételei

1. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező „Utazás kiállítás 2020 Pecsételj és nyerj! nyereményjáték”
elnevezésű játékára terjed ki, vonatkozik az alább meghatározott személyekre, akik papír alapú
regisztráció következtében részt kívánnak venni az Utazás kiállítás 2020 (a továbbiakban:
"Kiállítás") elnevezésű rendezvényen, továbbiakban: Játékosokra. A Játékos a Játékban való
részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi,
hogy a Játékban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat
rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.
2. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a hatályos magyar
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Játékos a jelen Játékszabályzatot –
annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel,
a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
3. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen
Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja.
4. A Játék 2020. február 28. és 2020. március 1. között kerül lebonyolításra, a sorsolás időpontja:
2020.03.16. 10.00 óra. A Szervező által szervezett Játékban az vehet részt, aki az alábbi
feltételeket teljesíti, és az alábbi módon hozzájárulását adja a Játékban való részvételhez a Játék
fent megjelölt időtartama alatt.
5. A Játékban az a 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki
Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik, és akivel szemben nem áll fenn az alábbi
pontban megjelölt kizáró ok valamelyike.
6. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban:
Játékos):
a Játék ideje alatt érvényesen regisztrál a Kiállításon kihelyezett űrlap kitöltésével, és megadja
▪ nevét (vezetéknév és keresztnév),
▪ email címét,
▪ születési évét,
▪ telefonszámát,
▪ irányítószámát,
▪ lepecsételteti a Kiállításon kihelyezett űrlapot 9 helyszínen a Kiállítás területén,
▪ helyes választ ad az alábbi kérdésre:
• „Melyik tenger partján található Egyiptom közkedvelt üdülővárosa Hurghada?”
elfogadja a Játék- és adatkezelési szabályzatot,
elfogadja a marketing nyilatkozatot.
7. Játékban való részvételből kizáró okok:
a Szervezővel és a jelen Szabályzat szerinti Adatkezelőkkel munka-, megbízási, vállalkozási
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,
fentiek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

II. A Játék menete, időtartama és a nyeremények
A Játékos a fenti bekezdésben leírt feltételek teljesítésével elismeri, hogy megismerte a
Játékszabályzatot, és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja.
1. A Játék 2020. február 28. és 2020. március 1. között kerül megrendezésre, a Játékot a Szervező
2020. február 28. napján 10.00 órakor nyitja meg és 2020. március 1. napján 17.00 órakor zárja
le.
2. A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Játékos egyedi értesítése nélkül
bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen Játékszabályzatot módosítsa.
3. A Játék ideje alatt a Játékosok a 2020. február 28-március 1. között megrendezésre kerülő Utazás
2020 kiállításon (a továbbiakban: „Kiállítás”) tudnak részt venni a Játékban a Hungexpo Zrt. által,
a Kiállítás területén kihelyezett regisztrációs űrlapok kitöltésével, pecsételéssel és azoknak a
regisztrációs űrlapokat gyűjtő dobozba/urnába helyezésével.
4. A Játékban történő részvétel a Kiállításon történő regisztráción túlmenően nem kötött további
vásárláshoz, vagy további szolgáltatás igénybevételéhez.
5. Minden, a Játék manipulálására irányuló kísérlet azonnali kizárást von maga után.
6. Sorsolás időpontja:
2020.03.16., 10.00 óra. Játék lezárását követően a Kiállítás után, kézi sorsolással, közjegyző
jelenlétében történik a nyertes kisorsolása.
A sorsolást követően a nyertesek az általuk megadott elérhetőségen (e-mail címen, telefonon,
postai úton) keresztül kerülnek kiértesítésre. A megadott adatok pontatlanságáért a Szervezőt
felelősség nem terheli.
A sorsolás helyszíne: HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ, 1101 Budapest,
Albertirsai út 10.
A nyereménysorsolásban azok vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt érvényesen regisztrálnak a
Kiállításon kihelyezett űrlap kitöltésével, és megadják
vezetéknevüket,
keresztnevüket,
email címüket,
születési évüket,
telefonszámukat,
irányítószámukat,
lepecsételteti a Kiállításon kihelyezett űrlapot 9 helyszínen a Kiállítás területén,
helyes választ ad az alábbi kérdésre:
o „Melyik tenger partján található Egyiptom közkedvelt üdülővárosa Hurghada?”
elfogadják a Játék- és adatkezelési szabályzatot,
elfogadják a marketing nyilatkozatot,
regisztrációs űrlapjukat a Kiállításon kihelyezett regisztrálós űrlapokat gyűjtő dobozba/urnába
helyezik a Kiállítás ideje alatt.
7. A sorsoláson résztvevő Játékosok közül összesen 1 (egy) fő nyertes (továbbiakban: Nyertes) kerül
kisorsolásra.
8. A kisorsolt nyeremények tárgya:
1 db Szállás és repülőjegy 2 fő részére 8 nap 7 éjszakára az Aqua Joy szállodába Hurghadába,
reptéri transzfer, all inclusive ellátás, adók és illetékek, magyar nyelvű helyi képviselet, egész
napos hajókirándulás, vásárlással egybekötött városnézés és quad vagy jeep szafari.
III. Értesítés, nyeremény átvétele
1. A Nyertesek kiértesítése a sorsolást követő 3 munkanapon belül történik írásban. A Nyertest a
Szervező a megadott e-mail címen, telefonon, postai úton keresztül értesíti.
2. Ha a Nyertesek az e-mail üzenetre, telefonhívásra, postai úton történt megkeresésre 3 munkanap
elteltével nem válaszolnak, a Szervező ismételten e-mail útján értesíti őket. Ha a Nyertes az
ismételt megkeresésre újabb 3 munkanap elteltével sem válaszol, akkor a Szervező a kiértesítést
sikertelennek minősíti.
3. A Nyertesek sikeres értesítését követően a Szervező tájékoztatja a Nyerteseket a nyeremény
igénybevételének menetéről. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertesek által
megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertesek valódi adatait takarják.
4. A Szervező kérheti a Nyerteseket, hogy megfelelő iratokkal igazolják személyazonosságukat. Ennek
megtagadása esetén, illetve hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a Játék a Nyertesek
vonatkozásában érvénytelen.

5. A Nyertesek a Játékban történő részvétellel jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak
nyertességük esetén nevüknek, lakcímüknek – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével
– és a nyeremény átadáskor készített képfelvételnek a https://www.facebook.com/utazaskiallitas,
és a http://utazas.hungexpo.hu oldalakon történő közzétételhez.
IV. A játékosok érdekeit védő szabályok
1. A nyereményátadással kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák rendezése
érdekében a Játékos a Szervezőhöz fordulhat írásban. Jogi kérdések tekintetében a Szervező áll a
Játékosok rendelkezésére.
2. A Szervező kijelenti, hogy amennyiben a nyereményátadással kapcsolatban vitás kérdés merül fel,
vállalja, hogy azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel
rendezni.
3. Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvételből származó kártérítési és egyéb igényeit
tárgyalásos úton rendezi, bírósági úton csak a szabályszerűen megnyert nyeremény átadása iránti
követelését érvényesítheti.
V.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás

Az Európai Unió 2018 május 25-én hatályba lépett általános adatvédelmi rendeletével (GDPR)
összhangban kapott adatkezelési tájékoztatás alapján a nyereménysorolásban történő részvétel
érdekében a Játékos a regisztráció során megadott adatokkal, és ezzel a Szabályzat elfogadásával
határozottan, kifejezetten hozzájárul az alábbiakhoz:
a.
az adatait a nyereménysoroláshoz kezelhetik;
b.
ahhoz, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó-, video- és hangfelvétel készüljön, melyet
a Szervező az Interneten közzétehet; és a kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét,
akár részleteit a Hungexpo Zrt. reklám céljából felhasználhatja,
c.
a nyertes pályázók nevét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével
– a Hungexpo Zrt., nyilvánosságra hozhatja.
A Játékban történő részvétellel, az adatkezelési hozzájárulás és a marketing hozzájárulás
megadásával a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Játékos adatait marketing
megkeresés céljából kezelje. A Hungexpo zrt. adatvédelmi tájékoztatója ITT ismerhető meg teljes
terjedelemben.
VI. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, adatfeldolgozók, és egyéb tájékoztatás
Az adatkezelés céljai:
a Játék lebonyolítása, a Nyertesekkel való kapcsolatfelvétel, a nyeremény sorsolása, átadása,
valamint
marketing célok a jelen fejezetben foglaltak szerint.
1. A GDPR rendelkezéseivel összhangban a Játékos a regisztráláskor megadott nyilatkozatával
tudomásul veszi és elfogadja, hogy önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott
személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a Szervező a Játék keretében a Játék végéig
kezelje (2020. március 31.) és a jelen Játékszabályzatban rögzítettek szerint felhasználja
(kapcsolattartás, értesítés). Az adatokat a Szervező az adatvédelmi rendelkezésnek megfelelően,
a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti. A hozzájárulást visszavonni a leiratkozas@hungexpo.hu
e-mail címen lehetséges.
A Szervező a regisztráció során megadott adatokat a Játék lebonyolítása, a Nyertesek azonosítása
és a velük történő kapcsolattartás céljából a Játék időtartama, a Nyertesekkel való kapcsolatfelvétel
és a Nyeremény átadásának időtartama alatt kezeli.
A nyereménysorolásban történő részvétel érdekében a regisztrációs űrlapon és a jelen Szabályzat
II./7. pontjában felsorolt adatok marketing tartalmú küldemények céljából történő kezelése
érdekében adott hozzájárulással a Játékos kifejezetten hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
az adatokat a Hungexpo Zrt. a jövőben saját marketingtevékenysége, termékei ismertetése,
(személyre szabott) ajánlatok elkészítése és Játékos részére történő megküldése céljából
felhasználhatja,
a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár
részleteit a Hungexpo Zrt. reklám céljából felhasználhatja,
a nyertes pályázók nevét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével –
a Hungexpo Zrt. nyilvánosságra hozhatja.
2. Az adatkezelő: a Hungexpo Zrt.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra fenti nyilvánosságra hozatal esetén kívül.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztrációs felületen adott önkéntes és tájékozott
hozzájárulás.
Az adatfeldolgozó: Hungexpo Zrt., székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. Játékszervező
Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók személyéről az
Adatkezelő Ügyfélszolgálati Irodájában érhető el tájékoztató. A Hungexpo Zrt. adatvédelmi
tisztviselője a dpo@hungexpo.hu e-mail címen érhető el.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozóval munkavégzésre irányuló vagy
megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén a résztvevőt kérelmére a
Szervező/Adatkezelő tájékoztatja az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint
lehetőséget biztosítanak álláspontja kifejtésére.

VII.

Jogorvoslati lehetőség

1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt a
Hungexpo Zrt. adatkezelési tájékoztatója „Az érintettek jogai és érvényesítése” cím alatt
tartalmazzák – ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kifogást is –, amelyekkel
kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy további kérdéssel lehet
fordulni. Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), bírósághoz is
fordulhat.
Szervező/Adatkezelő alábbi címére és elektronikus levél (e-mail) címére küldött, a
nyilatkozattevőjének egyértelmű azonosítását lehetővé tévő bejelentéssel a résztvevő bármikor
korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére
vonatkozó hozzájárulását, és kérheti adatai törlését.
Csoport
Postai cím
E-mail cím telefonszám
Hungexpo Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai leiratkozas@hungexpo.hu
út 10.
címre küldött levéllel
2. A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes
adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével –
törlését vagy zárolását.
3. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről, kérje azok törlését. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni
tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért
egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne
keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, az erre vonatkozó nyilatkozatának a fenti
címekre való megküldésével. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás
visszavonása – a Játék lebonyolítására, a Nyertessel való kapcsolatfelvételre, a nyeremény
sorsolására, átadására is kiterjedően – a Játék időtartama alatt történik, a játékban a Játékos nem
vesz részt.
4. A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt külső személyeknek át nem adja,
hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. Jelen adatokat a
Szervező a Játék lebonyolítása céljából kezeli. Az adatok pontatlan megadásából eredő
következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező az átadott adatokat az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az átadott személyes adatokat a Szervező jelen
Játékszabályzatban meghatározott célok elérése érdekében kezeli.
5. A résztvevő az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján érvényesítheti jogait,
ideértve a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogát is. Az Ügyfél jogorvoslat érdekében
fordulhat a Hungexpo-hoz, mint adatkezelőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) bírósághoz.
Budapest, 2020. február 26.

