
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. adószám: 

15308744-2-41 a továbbiakban: Szervező) nyereménysorsolást szervez (továbbiakban: Sorsolás).  

A Sorsolás keretében azon résztvevők között, akik megfelelnek a jelen szabályzat és adatkezelési 

tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) 1. és 2. pontjában foglalt együttes feltételeknek, kisorsolásra 

kerül 1 db 279 000 forint (azaz Kettőszázhetvenkilencezer forint) értékű elektromos roller.  

1. A nyereménysorsolásban történő részvétel feltételei  

A nyereménysorsolásban kizárólag az vehet részt, aki együttes feltételeknek megfelel:  

a) a nyereménysorsolás időpontjában 16. évét betöltött természetes személy és 

b) regisztrált az ELTE Informatikai Kar Nyílt Napjára és 

c) a Nyílt Nap online programján 2021. november 26-án 15-18 óra között tartott előadásokon, 

összesen legalább 120 perc időtartamban az MS Teams jelenléti ív által igazoltan részt vett. 

2. A Sorsoláshoz szükséges regisztráció időtartama, a játék mechanizmusa  

A sorsolásban a Nyílt Nap online programján 2021. november 26-án 15-18 óra között tartott 

előadásokon összesen legalább 120 perc időtartamban jelen lévők vehetnek részt (MS Teams jelenléti 

ív alapján rögzítve). A Szervező a Nyílt Nap lezárultát követően a Sorsolás feltételeinek megfelelő 

Játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól jelenléti ívet készít elő a Sorsolás lebonyolításához.  

3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók  

Akik a játék ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni a 

Sorsoláson. A Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, illetve azon Játékos, aki csalással, valótlan 

adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a sorsolásból kizárásra kerül, és így nem 

válhat a nyeremény átvételére jogosulttá, egyúttal megadott adatai reklámcélú megkeresésre nem 

kerülnek felhasználásra. A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak 

bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.  

4. Sorsolás  

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal 

történik az ELTE IK székhelyén (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.) amelyről jegyzőkönyv 

készül. A nyeremények kisorsolása: 2021. november 26. nap 17.50 óra. 

5. Nyeremény  

A részvételi feltételeket teljesítő Résztvevők között 1 darab 279 000 forint értékű elektromos roller 

kerül kisorsolásra. A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi 

előírások szerinti határidőn belül hol és milyen módon kapja meg a nyereményt.  

A nyeremény nem kerül átadásra, ha a nyertes nem felel meg jelen Szabályzat követelményeinek, 

vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a sorsolásból ki kell zárni, 

vagy a Szervező által megadott értesítéstől számított 10 munkanapon belül nem elérhető, vagy nem 

jelentkezik a nyereményéért.  

7. A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át.  

8. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok  



A Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül e-mail üzenetben értesíti a nyertest, 

amiben a nyeremény átadásához szükséges adatok egyeztetésre kerülnek. A kisorsolt nyereményt a 

Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át. A Nyertes az Átvételi elismervény 

kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A Szervező a nyeremény tekintetében 

szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti. A 

nyeremény a kisorsolást követő 30 napon belül kerül átadásra, amennyiben e határidőben a nyertes 

nyereményét nem venné át, úgy a sorsolás eredménytelennek tekintendő. A nyertes köteles 

együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást 

követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz 

eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező 

felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn 

belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a 

Játékosra nézve jogvesztő. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével 

és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult.  

9. A Játékkal kapcsolatos információk  

A Játékról információk a https://www.inf.elte.hu/iknyiltnap oldalon találhatók.  

10. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok  

Adatkezelő megnevezése: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.  

Felelős szervezeti egység: ELTE Informatikai Kar Dékáni Hivatal  

Kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefon, e-mail): Molnár Szilvia, molnarszilvia@inf.elte.hu 

Mi az adatkezelés célja? 

Az adatkezelés célja a Játékban történő részvétel lehetővé tétele, a sorsolás lebonyolítása, valamint a 

kapcsolatfelvétel a nyertes Játékosokkal. A nyeremény átvételéről készült fényképfelvétel 

felhasználása a Szervező népszerűsítésére.  

Mi az adatkezelés jogalapja? 

A nyereményjátékban történő részvétel (így az adatok megadása) önkéntes hozzájáruláson alapul 

(GDPR 6. cikk (1) b. pontja és Grt 6. § (2)-(3) bekezdései). 

Mihez járul hozzá a Játékos? 

Az, aki a Játékban részt vesz (a Játékos), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy  

• Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatait kizárólag a Játékkal 

összefüggésben, az alább meghatározott határidőben a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célokból 

szerint kezelje; 

• nyertesség esetén nevét a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a Játékszabályzatban 

meghatározott helyen és módon; 
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• díj nyerteseként a díj átadásakor róla kép- és hangfelvételek készüljenek, amelyeket a Szervező a  

Játékszabályzatban meghatározott módon felhasználhat. 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 

A következő személyes adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő pályázás során: 

- vezetéknév és keresztnév – azonosítás, részvételi feltétel ellenőrzése céljából 

-  e-mail cím – kapcsolatfelvétel és duplikált jelentkezések kiszűrése céljából 

- születési idő, törvényes képviselő adatai– részvételi feltétel ellenőrzése céljából 

- Játékszabályzat elfogadásának időpontja (időbélyege) 

-  regisztráció beküldésének időpontja (a regisztráció határideje 2021. november 26., 13 óra) 

A következő adatok kezelése történik a nyertességről történő kiértesítés (kapcsolatfelvétel) céljából: 

- vezetéknév és keresztnév – azonosítás, részvételi feltétel ellenőrzése céljából 

- e-mail cím – kapcsolatfelvétel céljából 

A következő adatok kezelése történik a nyeremény átadása céljából: 

- név – azonosítás, megszólítás céljából 

-  e-mail cím – azonosítás, kapcsolattartás céljából 

- telefonszám – kapcsolatfelvétel, -tartás 

A következő adatok kezelése történik a díj átadása során: 

- Kép- hangfelvétel – bizonyítás, marketing 

- A nyertesről és a nyeremény átadásáról fénykép készül amit a nyertes nevével együtt a Kar 

hivatalos weboldalán, Facebook és Instagram oldalain teszünk közzé. 

Kari honlap: https://www.inf.elte.hu/  

Kar Facebook oldala: https://www.facebook.com/ELTEik/  

Kar Instagram oldala: https://www.instagram.com/elte_ik 

 

Kik az érintettek (kiknek az adatait kezeli az adatkezelő)? 

Az érintettek köre: Játékszabályzat szerinti Játékosok és a közül kisorsolt Nyertesek. 

Meddig tart az adatkezelés? 

Adatkezelés időtartama:  

a.) jelentkezés kapcsán kezelt adatok vonatkozásában cél megvalósulásáig 

(sorsolásig), de legfeljebb a sorsolást követő 1 hónapig (bizonyítás miatt); 

b.) nyeremény átadása kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a jogok és 

kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (5 évig) tart. 

c.) a nyereménnyel kapcsolatban keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő 

pénzügyi adatokat a  
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számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig 

kezeli az Adatkezelő. 

Honnan vannak az adatok? 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

Történik adatközlés harmadik fél számára, adatkezelő vesz igénybe adatfeldolgozót? 

Nem. 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: automatizált döntéshozatal (sorsolás) történik az 

elektronikus úton végzett sorsolás miatt, de profilalkotás soha nem történik. 

Mi az adatkezelés módja? 

Az adatkezelés módja:  

a.) jelentkezés elektronikusan (weboldalon keresztül), manuálisan 

b.) sorsolás automatizáltan  

c.) kiértesítés tipikusan telefonon, e-mail-ben, manuálisan. 

Ki fér az adatokhoz? 

Adatokhoz az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai feladataik elvégzéséhez szükséges 

körben és ideig férnek hozzá. 

Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések 

A személyes adatokhoz az ELTE IK munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. 

Az ELTE IK csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes 

adatokat más személyek számára.  

Az ELTE IK a megadott személyes adatokat székhelyén tárolja. Az ELTE IK megfelelő informatikai, 

technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat 

védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen 

(tűzfal, jelszavas belépés a számítógépekre, kidolgozott adatvédelmi dokumentáció, kijelölt 

adatvédelmi tisztviselő). 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és 

hogyan élhetek jogaimmal? 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ezt megteheti 

a molnarszilvia@inf.elte.hu címre küldött üzenettel. 

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül 

az ELTE IK-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy 

az ELTE IK 
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• milyen személyes adatait 

• milyen jogalapon 

• milyen cél miatt 

• mennyi ideig kezeli 

továbbá, hogy 

• az ELTE IK kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az ELTE IK 

köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának 

egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat 

kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti, hogy az ELTE IK módosítsa valamely személyes adatát. Az ELTE IK a kérelmet legfeljebb 

egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

A törléshez való jog 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti az ELTE IK-tól az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését. 

A törlési kérelmet az ELTE IK abban az esetben utasítja el, ha az ELTE IK a személyes adatok 

kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik adatkezelési céllal és 

jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen 

kötelezettség, akkor az ELTE IK a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból 

megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet. 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti, hogy a személyes adatait az ELTE IK zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének 

egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, 

amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az 

érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az ELTE IK jogellenesen 

kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, 

hogy a beadványt az ELTE IK ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az 

ELTE IK tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az 

adatokat. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett személy jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az 

ELTE IK a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem 

megfelelően kezelné. Ebben az esetben az ELTE IK-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat 



kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az ELTE IK a személyes adatainak kezelése során megsértette a 

hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van 

adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az 

esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes 

lakcím), illetve az ELTE IK székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik 

illetékességgel. 

ELTE IK 

Lezárva: Budapest, 2021. november 2. 
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