
Office Branding kérdőív 
Nyereményjáték- és adatkezelési szabályzat 

1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 
1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban “Játék”) szervezője az icom 

events Kft. (Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) a 
továbbiakban “Szervező”. 

2. A Játék részvételi feltételeit teljesítő természetes személyek azáltal 
vesznek részt a játékban, hogy kitöltik 
ahttps://azevirodaja.hu/home/survey  oldalon található kérdőívet.  

3. A Játék időtartama (továbbiakban: Kampány) 2019. szeptember 20-tól 
2019. október 11-ig tart.  

4. Jelen játékszabályzat a www.azevirodaja.hu kérdőív oldalán érhető el a 
játék időtartama alatt. Szervező székhelyén, előre egyeztetett 
időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. 

5. A Kampány során Szervező saját Facebook oldalán 
(www.facebook.com/iroda.hu) kívül reklámokban is 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. 

2. Részvételi feltételek 
1. A Játékban természetes személyek és vállalatok képviselői vehetnek 

részt. A részvétel részletes feltételei: 
1. A kérdőívet ki kell tölteni és el kell küldeni. 
2. A kupont bárki felhasználhatja, de a nyereményt a kérdőív 

kitöltője kapja meg a megadott e-mail címére. 
3. Egy személy csak egyszer töltheti ki a kérdőívet és egy kupont 

kaphat. 
4. Játékosnak továbbá el kell fogadnia jelen Játékszabályzatot, 

valamint a játék adatkezelési tájékoztatóját. 
2. Fontos figyelmeztetés: 

1. Szervező a nyertes Játékost email üzenetben értesíti 
nyereményével kapcsolatosan. Amennyiben 

1. az email üzenetben a Játékost nem lehet jelen 
Játékszabályzat 6. pontjában meghatározott 
módon és határidőn belül elérni, illetve 

2. nem válaszol vagy jelentkezik az ott leírt módon és 
határidőn belül, vagy  

3. továbbá a nem elérhető illetve nem valós adatokat 
megadó Játékos 

2. a nyereményre való jogosultságát elveszti. 

https://azevirodaja.hu/home/survey
http://www.azevirodaja.hu/


3. A nyeremények további sorsáról a 8. “Pótnyertesek” című 
részben található további információ. 

 

3. A játék szabályai 
1. A játék keretében a Játékosoknak a jelen szabályzat 2.1. pontjában 

leírtakat kell elvégezniük, az ott előírt szabályoknak kell megfelelniük. 
2. A játékban az vehet részt, aki a feltételeknek megfelel. 
3. Szervező az esetleges hibás, valótlan adatok, vagy hamis regisztrációk 

miatt felelősséget nem vállal. 
4. A játékot hivatalos sorsolással lehet megnyerni. Instagram live-on 

közvetítjük a győzteseket. (azevirodaja instagram oldalon) 
4. Nyeremények és a nyertes megnevezése 

1. A Játék során az alábbi nyereményeket lehet megnyerni: 
1. Minden kitöltő személy, garantált jegyet kap kupon 

formájában a 2019-es OfficeXPO kiállítás egyik kiválasztott 
napjára. A weboldalon tudja érvényesíteni a kupont. 

2. A Nyertes megnevezésének időpontjai és a nyertesek kiválasztása 
1. 2019. Szeptember 30., 

3. A felajánlott nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremények 
után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára. 

5. Kizárás 
1. Az adatkezelési tájékoztatót, vagy jelen Játékszabályzatot el nem 

fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek 
részt a Játékban. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a Nyertes 
kiválasztása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti 
jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles 
visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak 
megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni. 

2. A Szervező, valamint a Játékban és Kampányban részt vevő 
megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem 
vehetnek részt a nyereményjátékban Játékosként. Részvételük esetén 
nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek. 

6. Nyertes értesítése  
1. A kiválasztás eredményéről Szervező a Nyertes Játékost a kérdőív 

kitöltésekor megadott email címen értesíti. 
2. A Játékosnak az értesítést követő pénteken 11:00 óráig van lehetősége 

arra, hogy az általa megadott e-mail címéről vagy telefonon válaszoljon 
Szervező ott megadott elérhetőségein adatai megadásával, melyet 
követően a nyeremény postázására sor kerülhet. 

3. Amennyiben a nyertest a Szervező nem tudja elérni, illetve Játékos 
nem válaszol a fenti időtartamon belül, nyereményére elveszti jogát, az 
a (következő) Pótnyerteshez kerül a 8. pont szabályai szerint. 

4. Játékos tudomásul veszi, hogy csak egyszer vehet részt a sorsoláson. 
7. Nyeremények átvétele 



1. A nyereményeket Szervező postán juttatja el a Nyerteseknek vagy 
személyes átvételt biztosít. 

8. Pótnyertesek, a ki nem osztott vagy át nem vett nyeremények kiosztása 
1. Szervező valamennyi, a Játékban felajánlott nyereményre vonatkozóan 

pótnyerteseket nevez meg, arra az esetre, ha az eredeti nyertes általi 
átvétel meghiúsulna. A szavazat-szám sorrendje jegyzőkönyvben 
rögzítésre kerül, és ebben a sorrendben lesznek a Pótnyertesek 
jogosultak az adott nyereményre valamennyi, a sorrendben őket 
megelőző Nyertes és Pótnyertes kiesése esetén. 

2. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha 
jogosulttá válnak valamely nyereményre. 

9. Adózás, bejelentési kötelezettségek 
1. A nyeremények után fizetendő adót Szervező fizeti. A Nyertes köteles 

Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek 
szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek 
teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni 
Szervezővel. 

2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem 
merül fel. 

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

10. Adatkezelés 
1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, 

kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen 
nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra 
használja. 

2. Az icom events Kft. általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az 
alábbi linken:  

3.  
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell 
határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket: 

1. az adatgyűjtés ténye, 
2. az érintettek köre, 
3. az adatgyűjtés célja, 
4. az adatkezelés időtartama, 
5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők 

személye, 
6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak 

ismertetése. 
5. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett. 
6. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése. 
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő 

az adatokat az érintett kérésekor törli. 

http://info.ingatlan.com/aszf/#aszf_adatkezelesi-szabalyzat


8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti 
alapelvek tiszteletben tartásával. 

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az 
érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését az 
rendezveny@ingatlan.com email címen, vagy az icom events Kft. 
egyéb elérhetőségein. 

10. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 
5. § (1) bekezdése. 

11. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés 
esetén az adategyeztetés során közölt nevét, a Játékos által beküldött 
médiafájl(oka)t a Szervező a nyertes kihirdetésekor közzétegye. 

12. Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az 
adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett. 

13. Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak személyes 
adataik kezeléshez, különösen: 

1. hogy Szervező Játékosok személyi adatait és személyes 
jellegű információit (név, vezetéknév, cím, e-mail cím, 
telefonszám, stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a 
jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint 
tájékoztatás céljára a jövőben is díjmentesen és minden 
további hozzájárulás nélkül felhasználja. Játékosok 
tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő 
nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk 
önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a 
nyilvántartásból. Amennyiben Játékos úgy dönt, hogy a 
továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak 
megbízottja, döntéséről, írásban tett nyilatkozattal kell 
Szervezőt tájékoztatnia. 

2. nevük, képmásuk, illetve róluk készült hang-, videó-felvétel 
nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási 
médiumokban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat 
szolgáló audió, fotó és videó anyagokban), továbbá hogy 
felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a 
nyeremény átvételét követő 6 hónapon belül, 
Magyarországon), valamint hogy a róluk készített hang- 
illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen 
és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing 
célokra. Hirdetők a fényképek és videók felhasználásához 
idő,- tér,- és módbeli korlátozás nélkül járulnak hozzá. 

11. Vegyes rendelkezések 
1. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy 

cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra 
jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A 
nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos 



elveszti jogosultságát a nyereményre a 7. pontban meghatározott 
átvételi határidő elmúltával. 

2. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt 
nyilatkozattal kell megerősíteniük. 

3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy 
magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, 
hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek 
vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. 

4. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben 
Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar 
jogszabályok az irányadók. 

 

 

 

 


