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FintechRadar Withing Activité Okosóra Játék 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A FintechRadar Withing Activité Okosóra Játék (a továbbiakban: "Játék") szervezője és lebonyolítója 

az IKO Digital Kft. (Cg. 01-09-946443; székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.), a 

továbbiakban: "Szervező". 

A JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 

A Játékban résztvevő személyek 

A Szervező által szervezett online Játékon azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező 18. 
életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, a továbbiakban: "Játékos", akik a jelen 
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek. Szervező jogosult az 
eredmény kihirdetéséig Játékost kizárni a játékból, amennyiben kiderül, hogy a Játékos nem felel 
meg a jelen szabályzatban foglaltaknak illetőleg ha megszegi a jelen és az adatkezelési szabályzatban 
foglaltakat.  

A játékra való jelentkezéssel Játékos elfogadja jelen szabályzatot és az alábbiakban meghatározott 

helyen található adatkezelési szabályzatot. A nyereményjátékra csak saját maga jelentkezhet a 

játékos, más személy adataival, más nevében nem vehet részt a játékban. 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

 a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és mindezek közeli 

hozzátartozói  

Hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 2. pontjában 

meghatározott hozzátartozók minősülnek. 

A JÁTÉK LEÍRÁSA 

A Játék időtartama: 2016. 08. 03. - 2016. 08. 15. Erre tekintettel a játékra a válasz megadásával  

augusztus 15.-ig lehet jelentkezni.  

A Játékon való részvétel módja 

A Játék a fintechradar.hu oldalán érhető el.   

A Játék ideje alatt a fintechradar.hu  oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a 

Játékban abban az esetben, ha a Játékban feltüntetett kérdésre a helyes választ megjelöli - e-mail 

címe megadásával. 

A Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válasz elküldésével. A válasz 

megérkezését a Szervező jelzi Játékos felé. 

Egy e-mail címről érkező megfejtés csak egyszer szerepel a sorsolásban. 

NYEREMÉNY, SORSOLÁS, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 

A Játék nyereménye: 1 db. Withing Activité Okosóra  

A Játék sorsolása 

A sorsolás 2016. augusztus 22-én 11 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő 

https://www.random.org/ online pogram útján, az IKO Digital Kft. 3 munkavállalójából álló sorsolási 

bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. 
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A sorsolás során egy nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra. 

A nyertes Játékos azon személyek közül kerül kisorsolásra, akik a Játék során a helyes választ jelölték 

meg. 

A Nyertes értesítése 

A nyertes Játékost a Szervező a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül 

közvetlenül, e-mailben értesíti a Játékos által a Játék során megadott email címen keresztül. 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről szóló e-mail értesítés kiküldését követően öt (5) 

napon belül nem válaszol (e-mailen), tehát a kapcsolatfelvétel a nyertes Játékossal meghiúsul, úgy a 

nyeremény a pótnyertest illeti meg. 

A nyeremény átvétele 

A nyeremény átadása az IKO Digital Kft. irodájában (cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.), 

személyesen történik.  

A Nyertes a nyeremény átvételéről egy átvételi jegyzőkönyvet ír alá, melyben a személyes adatait 

(pontos név, születési név, anyja neve, születési dátum, születési hely, adóazonosító jel, lakcím) 

megadja.  

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereményét a 

jelen Játékszabálynak megfelelően átvegye. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes 

Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való (a sorsolás napjától számított 30 napon 

belül) átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető és nyertes 

semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szervező ellen e tekintetben, illetőleg ilyen esetben a 

pótnyertest illeti meg a nyeremény. 

FELELŐSSÉG 

Az IKO Digital Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő adó 

vagy egyéb esetleges járulékokat. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az IKO Digital és a Játékos 

kötelesek együttműködni. 

A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható.  

A nyeremény átadásával kapcsolatosan felmerülő költségeket – mint például a nyeremény átadási 

helyszínére történő utazás költségeit – a nyertes viseli. 

A Játékos a nyereménnyel kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem léphet fel Szervezővel szemben – 

a szavatossági, jótállási igényeket is ideértve. A nyereményhez Szervező mellékelten csatolja a kapott 

jótállási jegyet, szavatossági igénnyel a Játékos jogszabály szerint élhet, azonban nem fordulhat 

Szervezőhöz ilyen igényekkel.  

ADATKEZELÉS 

A játékra való jelentkezéssel a Játékos elfogadja jelen szabályzatot illetőleg az adatkezelési 

szabályzatot. A Játék keretén belül a Játékos által megadott adatokat a Szervező abból a célból kezeli, 

tartja nyilván és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét és pótnyertesét meghatározza, és a Nyereményt 

a nyertesnek vagy a pótnyertesnek átadja.  

A Játékos e-mail címe megadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy a fintechradar.hu oldal hírlevelet 

küldjön részére. A Játékos a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat. Játékost a Szervező 

tájékoztatja a hozzájárulás kérésekor a vonatkozó adatkezelési célokról.   
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A Játék során bekért adatokat a Szervező harmadik fél számára nem adja tovább, ide nem értve a 

nyertes – esetleg pótnyertes - azon adatait, amelyek a törvény erejénél fogva kötelezően 

továbbítandóak az illetékes hatóságoknak. 

A finetechradar.hu honlapon alkalmazott általános jellegű ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI 

SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK című szabályzat a fitnechradar.hu oldal 

láblécében az Adatkezelési Szabályzat menüpontra kattintva megtalálható, (a továbbiakban: 

adatkezelési szabályzat) és az ott meghatározottak jelen nyereményjátékra is vonatkoznak azzal, 

hogy a jelen játékszabályzatban foglaltak eltérhetnek és akkor a jelen szabályzat rendelkezései 

irányadóak.  

A nyereményjátékkal kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozással jelen szabályzat adott rendelkezései 

illetőleg általános jelleggel az adatkezelési szabályzatban írtak együttesen irányadóak. Játékos a 

játékban való részvétellel illetőleg jelen Játékszabályzat és adatkezelési szabályzat elfogadásával 

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező az önként megadott valamennyi személyes 

adatát, azaz elektronikus levelezési címét, életkorát, nevét, lakcímét kezelje a jelen szabályzatban és 

az adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.  

Az Adatkezelés időtartama 

A nyereményjáték tekintetében a Játékosok adatait a Szervező a cél megvalósulásáig kezeli, de 

legfeljebb hat hónapig, a nyertes Játékos adatait pedig a vonatkozó adó és egyéb járulékszabályok 

szerint előírt ideig (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény szerinti időtartam). 

Adatkezelési nyilvántartási szám nyereményjáték: NAIH-103173/2016. 

Adatkezelési nyilvántartási szám hírlevél: NAIH-103284/2016. 

Az Adatkezelés elsősorban az érintett hozzájárulása alapján történik illetőleg az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások  

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13.§/A 14.§, 14/A.§ alapján.  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Szervező ezúton tájékoztatja a Játékost, hogy a Játék az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII.- tv. 14. § szerinti elektronikus hirdetés.  

A játékos részéről az e-mail cím megadása és checkbox bejelölése egyben nyilatkozattételnek 

minősül arra vonatkozóan, hogy a jelen játékszabályzatot és az adatkezelési szabályzatot teljes 

egészében megismerte és maradéktalanul elfogadja, valamint önkéntes és határozott beleegyezését 

adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, a nyereményátadásról 

kép- és írott anyag készülhet. Játékos jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, 

hogy róla kép,- és/vagy hangfelvétel (a továbbiakban: Felvétel) és/vagy írott anyag készüljön és 

felhasználásra kerüljön.  A felhasználás tekintetében Játékos tudomásul veszi és hozzájárul, hogy 

Szervező időbeli, módbeli és területi korlátozástól mentes felhasználási vagyoni jogot szerezzen a 

Felvételen, írott anyagon és azt a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§ szerint bármely 

módon felhasználja, illetve az átdolgozza. A felhasználás tekintetében Szervező első körben a 

fintechradar.hu honlapon kívánja közzétenni – a játékkal kapcsolatosan- a Felvételt, írott anyagot. E 

tekintetben amennyiben szükséges, úgy Játékos vállalja, hogy erre vonatkozóan további nyilatkozatot 

tesz. Játékos vállalja, hogy az itt adott hozzájárulásait nem vonja vissza. Szervező jogosult, de nem 

köteles a Felvétel, írott anyag elkészítésére, felhasználására. Játékos nem tanúsít áru vagy 

szolgáltatás népszerűsítésére alkalmas magatartást a Felek által nem egyeztetett módon.  

A Játék alkalmával megadott adat valódiságáért a Játékos felel. 

http://fintechradar.hu/wp-content/uploads/2016/08/nyeremény-hírlevél-fintech-adatkez-final_clean_szerk.pdf
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A Játékban történő részvétel díjmentes, azonban a részvételhez szükséges internet hozzáférés és 
használat feltételeiről és költségeiről a résztvevők saját maguk gondoskodnak. 

A játékszabályzatra a magyar jog irányadó és a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak. Továbbá az 
adatkezelési szabályzatban meghatározott jogszabályok vonatkozó részei irányadóak.  

 

Budapest, 2016. 08. 03. 


