
                                                                                                            

 

RÉSZVÉTELI- ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

1. Hatálya: 
 
A jelen részvételi- és nyereményjátékszabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) a Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara /székhelye: H-8200 Veszprém, Radnóti tér 1./ (a továbbiakban: Szervező) által 
működtetett Europe Direct Veszprém Facebook oldalán (https://www.facebook.com/europedirectveszprem/) 
meghirdetett, és google űrlapon (kvíz) bonyolított nyereményjátékra (továbbiakban Játék) vonatkozik. 
 
2. A Játék neve: EUrópa-kvíz 2022 – 18 év az Európai Unióban 
 
3. A Játék időtartama: 2022. május 1. 00:01 – május 9. 23:59 
 
4. A Játék menete: 
A Játékban részt venni a www.facebook.com domain alatti weboldalon található „Europe Direct Veszprém” 
elnevezésű oldalon, a nyereményjáték-poszt(ok)ban elhelyezett linken lehet a 3. pontban meghatározott 
időtartamban. 
 
A résztvevő (továbbiakban Játékos) 18 kérdésre válaszol, mindegyik kérdésnél egyetlen válasz megadásával 
a három lehetséges válaszlehetőség közül. Ugyanazon Játékos csak egyszer vehet részt a kvíztöltésben, 
utólagosan nem lehetséges a válaszok módosítása vagy törlése. 
Amennyiben a Játékos mégsem kíván részt venni a Játékban, akkor ezt közvetlenül írásban jelzi a Szervező 
felé a veszprem@europedirect.hu e-mailcímen, aki törli a Játékos kvízlapját. 
 
5. Részvevők: 
A Játékban kizárólag az a 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki rendelkezik Veszprém 
megyében tartózkodási vagy lakóhellyel.  
 
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék 
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a Játékra létrehozott 
e-mail-címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő 
magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon 
történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják 
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési 
esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem 
valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési 
esélyeiket.  
 
A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden 
olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, 
hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból. 
 
A Játékból továbbá ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói és e személyek 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ben meghatározott közeli hozzátartozói. 
A Játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 
 
A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. 
 
A Játékban való részvételével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és 
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 
A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

https://www.facebook.com/europedirectveszprem/
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6. Sorsolás:  
Az a Játékos, aki a 18 kérdésből legalább 16 kérdésre helyes választ ad, automatikusan részt vesz a 
nyereménysorsoláson. A zárt sorsolásra online formában kerül sor 2022. május 16-án (hétfő).  
A Szervező előzetesen ellenőrzi a kisorsolt Játékos jogosultságát a nyereményre jelen Szabályzat alapján.  
 
 
Pótnyertes nem kerül kisorsolásra semmilyen esetben sem.  
 
 
7. Nyeremények:  

• Az elsőként kisorsolásra kerülő Játékos nyereménye: két személyre szóló wellness belépőjegy, illetve 
egy 20.000 Ft értékű vacsorautalvány a Betekints Wellness és Konferencia Hotelbe. 

• A másodikként kisorsolásra kerülő Játékos nyereménye: két személyre szóló karszalag a Sobri Jóska 
Élményparkba (13.000 Ft értékben) 

• A harmadikként kisorsolásra kerülő Játékos nyereménye: egy Europe Direct promóciós 
ajándékcsomag, amelynek  tartalmáról a Szervező szabadon rendelkezik.  
 

A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem válthatók. 
  
 
8. Nyertesek kiértesítése:  
A Szervező a Játék nyerteseit a Europe Direct Veszprém Facebook oldalán teszi közzé 2022. május 16-án, 
közölve a nyertes kvízlapján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatának nyilvánosságra 
hozásához hozzájárul.  
A Szervező a nyertesekkel az eredményt közvetlenül is közli egy-egy e-mailben legfeljebb 5 napon belül. A 
nyertesek ezen üzenet kézbesítését követő 8 napon belül kötelesek választ adni a Szervezőnek. Amennyiben 
a nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott időintervallumon belül, akkor a nyereményre 
való jogosultsága megszűnik.  
 
 
9. Nyeremények átvétele:  
A Betekints- és Sobri-nyeremények kizárólag személyesen, a Szervező székhelyén (8200 Veszprém, 
Radnóti tér 1.), a privát értesítést követő 30 napon vehetők át. Meghatalmazott általi átvételre adott a 
lehetőség.  
A nyertesek vagy átvevőik hozzájárulnak, hogy az átvételről képfelvétel készüljön az esemény promóciója 
céljából: a Szervező szabadon felhasználhatja azt a kommunikációs felületein. 
 
A Europe Direct ajándékcsomag átvétele történhet személyesen, vagy a nyertes kérésére a Szervező postai 
kézbesítés útján juttatja el a nyertes által megadott postacímre. A Szervező nem vállalja a felelősséget a 
Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. postai cím) eredő elmaradásokért, károkért.  
Amennyiben a nyeremény kézbesítése sikertelen (a küldemény visszaküldésre kerül Szervező részére, vagy 
a nyertes a megadott határidőig nem jelenik meg) a nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik. 
 
Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 
valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. 
Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény 
átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 
 
A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli a 
postaköltséggel együtt, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő 
utazás költségei stb.) a nyertest terhelik. 
 
10. Adatkezelés:  
A Játékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek. A Játékkal 
kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat szerint kerül sor. A 
Szervező a Játék során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra 
kezeli: 
 
Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, nyeremények kézbesítése. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen 
kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 
 
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a kvízlapon a Szabályzat elfogadása olyan megerősítésnek minősül, 
mely félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezésüket adják az őket érintő személyes 
adatok kezeléséhez jelen Szabályzat szerint. 
 

https://www.random.org/
https://betekints.hu/
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https://www.sobrielmenypark.hu/
https://www.facebook.com/europedirectveszprem


                                                                                                            

A kezelt személyes adatok köre: 
- valamennyi Játékos esetén: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, születési év 
- a Betekints- és Sobri-nyereményekok nyertesei esetében továbbá: teljes születési dátum, születési 

hely, adóazonosító jel 
- a Europe Direct promóciós ajándékcsomag nyertese esetében továbbá: postacím (amennyiben nem 

személyes az átvétel) 
 
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a Játék lezárását követő 45 napon belül törlésre kerülnek, 
kivéve a  Betekints- és Sobri-nyereményekok nyerteseinek adatai, amelyeket a Szervező a hatályos 
számviteli szabályok szerint kezel. 
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját 
megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek – az adatfeldolgozó 
kivételével - nem adja tovább. Adatfeldolgozói feladatokat (online űrlap biztosítása) lát el a Google LLC. 
A Játékos a Játékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a 
tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. 
 
11. Egyéb rendelkezések:  
A helytelen válasz megadásáért, név, szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, szállítási 
késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó 
valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játék során (vagy azt követően) a 
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és 
anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.  
 
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel 
összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy 
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi 
életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Játékkal kapcsolatos, a Facebook-oldalon megjelenő 
leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, 
egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti, vagy a 
Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Játékból 
kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót 
terheli. 
 
Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével 
kerül lebonyolításra. 
 
Szervező fenntartja magának a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére.  
Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az 
Europe Direct Veszprém Facebook üzenőfalán. 
 
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. 
 
Veszprém, 2022.04.29. 
 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 


