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JÁTÉKSZABÁLYZAT  

 

A nyereményjáték megnevezése: „Barlangleső kvízek” (a továbbiakban: „Játék”) 

A Játék szervezője: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, 

levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 86., törzskönyvi nyilvántartási szám: 039244, statisztikai számjel: 

15325763-7512-312-01); a továbbiakban: „Szervező”) 

A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli. 

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE 

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar 

állampolgársággal rendelkező, a 7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes 

személyek vehetnek részt (a továbbiakban: „Játékos”), azzal, hogy a Játékban a 18 év alatti, vagy 

cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott, vagy cselekvőképtelen személyek a törvényes 

képviselőjük útján vehetnek részt. 

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Játék 2020. május 13. 10:00-től 2020. május 29. 12:00-ig tart. 2020. május 13. 10:00 előtt, illetve a 

2020. május 29. 12:00 után beérkezett megfejtéseket a Szervező nem fogadja el érvényes 

jelentkezésként. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező jelentkezések vesznek részt. 

3. A JÁTÉK, CÉLJA, MECHANIZMUSA ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A játék célja a Szervező kezelésében lévő pályázatok aktív eléréseinek biztosítása, illetve azokhoz 

kapcsolódó statisztikai célú adatok gyűjtése. 

A játékban az vehet részt, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak és hozzájárul e-mail címe, nyertesség 

esetén neve és postázási címe megadásához, mely adatok harmadik személynek nem kerülnek 

kiadásra.  

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi 

szabályzatát és adatkezelési feltételeit. 

A nyertes Játékos kizárólag saját e-mail címével jogosult részt venni a Játékban. A Játék során megadott 

e-mail cím tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó 

vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt mindhárom kérdőív kitöltésével egyszer vehet részt a 

Játékban, de így egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt többször is nyerhet. 

A Játékban egy Játékoshoz egy e-mail cím rendelhető. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy 

Játékos hány e-mail címmel vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik arról, hogy 

egy Játékos több e-mail címmel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost kizárni a Játékból. 

Azokkal a Játékosokkal szemben, akiknél fennáll a Játékkal kapcsolatban elkövetett visszaélés gyanúja, 

Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. 
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4. NYEREMÉNY, SORSOLÁS 

A Játékosok között kisorsolásra kerül 3-szor 3 db ajándékcsomag nagyságrendileg egyenként kb. 3000,- 

Ft értékben.  

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről 

szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.  

A sorsolásra 2020. május 29-én 13:00 órakor kerül sor elektronikus sorsoló program segítségével.  

A sorsolás nem nyilvános. 

A nyertesek e-mail útján értesítésre kerülnek a sorsolást követően. 

A nyeremény átvétele személyesen vagy postai úton történik. 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a 

nyerteseket, és amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek vagy fennáll 

a Játékkal kapcsolatban elkövetett visszaélés gyanúja, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja. 

A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 

Szervező döntése az irányadó. 

5. A JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

A Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják jelen játékszabályzatot. 

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármely panasz esetén a nyertesek a következő elérhetőségeken 

kaphatnak segítséget:  rendezveny@dinpi.hu 

Amennyiben a Játék során visszaélés, jelentős mértékű visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse és/vagy a Játékost kizárja, vagy törölje a Játékból. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen a 

Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal véglegesen kizárja a Játékból. 

Szabálytalanság esetén Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az adatok helyességének 

ellenőrzése céljából a megfelelő azonosító okmányok (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya) 

bemutatását kérje. Szervező a valótlan adatok használatából eredő kárért felelősséget nem vállal. 

6. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A nyertes Játékosok kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyertesség 

esetén a nyeremény átadása/ megküldése a jelen pontban írtaknak megfelelően sor kerüljön. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, vagy a megadott adatok 

hiányosságából/hibájából fakadóan (pl. névelírás, címelírás, stb.) az átadás/megküldés meghiúsul, úgy 

e körülmény miatt sem a Szervezőt nem terheli felelősség. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező nyeremény megküldésére újabb lehetőséget nem tud 

biztosítani. A Szervező sikertelen nyeremény sikertelen kézbesítése esetén az újbóli kézbesítésre nem 

tesz kísérletet. 

Ilyen esetben Szervező a hiba okáról, valamint annak vélhető kijavítási módjáról, a Játékos által 

megadott email címre egyszeri értesítést küld. A kiküldött egyszeri értesítő e-mailben található 

utasításra való reagálásra az értesítés kiküldését követően 7 naptári nap áll rendelkezésére. 
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Amennyiben a Játékos a meghatározott időn belül az értesítésben foglaltaknak nem tesz eleget, 

jelentkezése kizárásra kerül. A reagálás elmulasztásából (például Játékos email kiszolgálója spam 

üzenetként azonosítja Szervező értesítését, határidő be nem tartása) származó bárminemű kárért 

Szervezőt felelősség nem terheli. 

7. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK 

Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet megküldeni, 

mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A nyeremény nem ruházható át 

harmadik félre. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-

fizetési kötelezettség.  

A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és 

kiadások a nyertest terhelik. 

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 

 a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, kormánytisztviselői, megbízottjai és azok 

közeli hozzátartozói ((Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja); 

Azok a jelentkezések, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek 

meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő 

tájékoztatás birtokában történik. 

A Játékos a Játékban való részvétel kapcsán az alábbi táblázatban megjelölt adatkezelésekhez adhatja 

önkéntes hozzájárulását. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyertességről történő értesítést követően 

bekért – az alábbiakban meghatározott – személyes adatok körének kezeléséhez való hozzájárulás a 

nyeremény átvételének feltétele. 

A nyeremény átvételének a feltétele, hogy a Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

Kezelt adat 
típusa 

Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Név  Játékos azonosítása 
 Nyeremény kézbesítése 
 Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás 

a Játékkal és a nyereményekkel 
kapcsolatban 

 Jog- és igényérvényesítés 

GDPR 6. cikk 
(1) bek. a) 
pontja szerinti 
hozzájárulás 

A Játék 
időtartamának 
leteltét követő 
90 nap. 

E-mail cím  Játékos azonosítása 
 Értesítés a nyereményről 
 Kapcsolattartás a Játékkal és a 

nyereményekkel kapcsolatban 
 Jog- és igényérvényesítés 

GDPR 6. cikk 
(1) bek. a) 
pontja szerinti 
hozzájárulás 

A Játék 
időtartamának 
leteltét követő 
90 nap. 

Postázási cím  Játékos azonosítása 
 Értesítés a nyereményről 

GDPR 6. cikk 
(1) bek. a) 

A Játék 
időtartamának 
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 Kapcsolattartás a Játékkal és a 
nyereményekkel kapcsolatban 

 Jog- és igényérvényesítés 

pontja szerinti 
hozzájárulás 

leteltét követő 
90 nap. 

 

A Játékosok a nyeremény átvételéhez feltétel nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Játék 

nyerteseként a fenti táblázatban felsorolt személyes adataikat megadják. 

90 napot meghaladóan a Játékosok személyes adatai közül a Szervező csak az email címet őrzi meg, 

melyet a későbbiekben kizárólag a kezelésében lévő pályázatok elszámolásához és az ügyfél 

tájékoztatása céljára használ fel, amennyiben ahhoz a Játékos külön hozzájárult. 

9. A JÁTÉKOSOK ADATVÉDELMI JOGAIRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 

történik. 

A megadott személyes adatok kezelője a Szervező.  

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 

kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az 

adatkezelés korlátozását a jogszabályban meghatározott esetekben a Szervezőtől a fent megadott 

elérhetőségére küldött levélben, illetve e-mail-ben a  rendezveny@dinpi.hu e-mail címén.  

A Játékos bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a Szervező által végzett 

adatkezelések bármelyikének tekintetében, külön-külön és együttesen is. 

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges 

adatok tekintetében a hozzájárulását visszavonja, a nyeremény átadása előtt. 

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 

Amennyiben a Játékos a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező 

székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:+36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
honlap: www.naih.hu 

 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel, kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a 

fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz). 

A Szervező a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a Játékos 

számára. 

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem 

kerülnek átadásra. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. 

SQL támadások esetére. Amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok 
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téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, 

úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Megbízott semminemű felelősséget nem vállal. 

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely 

időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható.  

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- 

és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által 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 – így különösen a jelentkezések 

továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, 

a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

A Szervező a Játék lejárta után 90 nappal semmilyen reklamációt nem fogad el. 

A jelen szabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A szabályzat esetleges módosításait 

vagy visszavonását a Szervező közzéteszi a  www.dunaipoly.hu  weboldalon. A Szervező fenntartja a 

jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, különösen vis maior (így többek 

között háború, földrengés, katasztrófa, vagy hasonló esemény) esetén. Különösen jogosult a Szervező 

a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a visszaigénylés megtagadására, ha a Játék 

kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor 

előre nem látott körülmények felmerülése esetén. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy 

megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék 

folytatásának kérésére. 

 

Budapest, 2020. 05.12. 

 

http://www.dunaipoly.hu/

