
 

 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. HATÁLY: A jelen részvételi- és játékszabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által 

működtetett www.hbmo.hu/ertektar oldalon meghirdetett alábbi játékra vonatkozik. 

 

Nyereményjáték címe:  Ismered megyénk értékeit? – II. - ÉRTÉK-TOTÓ 

 

Időtartama:   2022. május 10. – 2022. május 22. 24:00 óra 

 

Menete: A játék időtartama alatt a Szervező a rendezveny@hbmo.hu e-mail címre várja a kitöltött Érték-

totót. Egy pályázó egy feladatsort küldhet be. A beküldők között Értéktár logóval ellátott ajándéktárgyakat 

sorsolunk ki. A hiánytalanul kitöltött és hibátlan tesztsorok beküldői részt vehetnek a fődíj sorsolásán: a 

nyertes egy Lenovo M10 FHD Plus tablet szerencsés tulajdonosa lesz. (A nyeremények készpénzre vagy 

más nyereménytárgyra nem átválthatók!) 

 

2. RÉSZVÉTEL: A játékban Hajdú-Bihar megyében működő általános iskolák felső tagozatos, valamint 

középiskolák diákjai vehetnek részt, akik kitöltik és határidőben beküldik az Érték-totót. (16 év alatti 

diákok esetén törvényes képviselő aláírása szükséges a Szabályzat és az adatkezelési tájékoztató elfoga-

dásáról!)  

 

A Játékból 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 nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. 

 

3. EREDMÉNYHIRDETÉS: Az a diák, aki beküldi a hánytalanul kitöltött Érték-totót, automatikusan 

részt vesz a nyereményjátékban. Valamennyi résztvevő közül a nyerteseket 3 fős sorsolási bizottság sor-

solja ki, melyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalma személyesen a Szervező székhelyén meg-

tekinthető. A sorsolás és az eredményhirdetés időpontja: 2022. május 24. A Szervező a honlapján, vala-

mint közösségi oldalán a fődíj nyertesének nevét és képző intézményének nevét közzéteszi. 

 

4. NYERTES KIÉRTESÍTÉSE: a Szervező a díjak nyertesével felveszi a kapcsolatot. Amennyiben a 

nyertes 2022. május 27-ig nem reagál a Szervező megkeresésére, akkor a nyereményre való jogosultsága 

megszűnik. 

 

5. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE: a játék résztvevői és a fődíj nyertese részére a Szervező juttatja el 

az ajándékot. A fődíj nyertese (kiskorú személy esetén törvényes képviselője) hozzájárul továbbá ahhoz, 

hogy a főnyeremény átvétele során róla fotódokumentáció készüljön, és azt a Szervező kommunikációs 

tevékenysége (sajtóközlemények, sajtóhírek, Facebook megjelenés, stb.) során felhasználhassa és közzé 

tegye. 

 

A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, 

azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a főnyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei 

stb.) a Nyertest terhelik. 

 

6. ADATKEZELÉS: A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal (AZ 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) természetes 
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személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a 

GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-

vény) összhangban, a jelen szabályzat szerint kerül sor. A Szervező a Nyereményjáték során megadott 

személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli.  

A Játékosok tudomásul veszik, hogy az Érték-totó visszaküldése és a nyilatkozat aláírása olyan megerő-

sítésnek minősül, mely jelzi, hogy beleegyezésüket adják az őket érintő személyes adatok kezeléséhez 

jelen Szabályzat szerint. 

Az adatkezelés célja: az Érték-totó lebonyolítása, nyeremények átadása, a HUNG-2021/8453 pályázati 

azonosítószámú, „Ismered megyénk értékeit? - II.” című – pályázat megvalósításához és elszámolásához 

kapcsolódó adminisztráció.  

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához kapcsolódóan (az adatkezelés jogalapja: GDPR 

6. cikk (1) bekezdés e) pont) a résztvevők konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes részvételi 

szándékán és hozzájárulásán alapul.  

A kezelt személyes adatok köre: a résztvevő neve, általános, illetve középfokú iskolájának és osztályának 

megjelölése, e-mail címe, telefonszáma, aláírása, (kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírása). 

Az adatkezelés időtartama: a HUNG-2021/8453 pályázati azonosítószámú, „Ismered megyénk értékeit? 

- II.” című – pályázat zárását követő 10 év (2032. december 31.) 

A Játékos Játékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját 

megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, 

harmadik országba nem kerül továbbításra. A megadott személyes adatok kezelésére jogosult továbbá a 

pályázat Közreműködő Szervezete, a Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft., valamint a Támogató Agrár-

minisztérium. Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem alkalmaz. Az adatkezeléssel kapcsolatban megillető 

érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog (az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkez-

dését megelőzően tájékoztatást kap, melyre vonatkozóan jelen tájékoztatóban szereplő információk köz-

lésével tesznek eleget az Adatkezelők), hozzáférési jog (tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkeze-

lőktől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamat-

ban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi informáci-

ókhoz: • az adatkezelés célja; • az Ön személyes adatainak kategóriái; • azon személyek vagy szervek, 

szervezetek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték, vagy közölni fogják; • az Ön 

személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatáro-

zásának szempontjai; • Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy 

az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen; • az Ön panasztételi 

joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; • az adatok forrása.), helyesbítéshez 

való jog (Kérheti, hogy az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék az Önre vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.), törléshez való 

jog (Kérheti, hogy az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes 

adatokat, különösen akkor, • az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adat-

kezelők gyűjtötték vagy kezelték;• ha Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatke-

zelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; • ha az Ön adatait jogellene-

sen kezelték; • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.), az adatkezelés korlátozásához való jog (Kérésére az Adat-

kezelők korlátozzák a személyes adataira vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: •

 amennyiben Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrzésre kerüljön a személyes adatok pontossága; • az 

adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozá-

sát; •  már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi 



 

 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, • az érintett a GDPR 21. cikk (1) be-

kezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben.), tiltakozáshoz való jog (Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsola-

tos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján ala-

puló kezelése ellen, amennyiben Ön szerint az Adatkezelők az Ön adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt 

céllal összefüggésben nem megfelelően kezelik. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat 

nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolód-

nak.). 

 

Az Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat; Postacím: 4024 Deb-

recen, Piac u. 54.; e-mail: elnok@hbmo.hu telefon:06-52-507-519; honlap: www.hbmo.hu; Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzati Hivatal; Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.; e-mail: jegyzo@hbmo.hu tele-

fon:06-52-507-524; honlap: www.hbmo.hu. 

Amennyiben Ön tájékoztatást kér az Adatkezelőktől, a tájékoztatást a beérkezéstől számított 30 napon 

belül kötelesek az Ön számára megadni. 

Amennyiben Ön az adatainak helyesbítését, törlését, vagy zárolását kéri, a kérelem elbírálásáról az Adat-

kezelők a beérkezéstől számított 30 napon belül kötelesek a kérelmet elbírálni, és döntésének megfelelően 

gondoskodnak az adat 5 napon belül történő helyesbítéséről, törléséről, illetve zárolásáról. A kérelem 

elutasítása esetén az Adatkezelők Önt erről közvetlenül értesítik, mely tartalmazza az elutasítás ténybeli 

és jogi indokait, továbbá a bírósághoz, valamint illetékes hatósághoz fordulás lehetőségét. 

 

Amennyiben megítélése szerint az Adatkezelők tevékenységükkel, vagy mulasztással jogsértést követtek 

el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, panasz benyújtá-

sára jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: 

+36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu 

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a 

Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. 

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 

következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szer-

vezőnek 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 kárté-

rítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyere-

ményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi ép-

séget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelős-

séget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal 

technikai okokból időszakosan nem érhető el.  

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben az eredményhirdetés időpont-

jáig megváltoztassa. 

 


