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JÁTÉKSZABÁLYZAT   

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adószám: 

19011448-2-42, nyilvántartási szám: 01-07-0000014, továbbiakban: MJSZ, vagy Szövetség), 

mint szervezője és lebonyolítója nyereményjátékot indít „Töltsd ki az MJSZ Szülői kérdőívét és 

nyerj válogatott mezt” (továbbiakban: Játék) elnevezéssel. 

 

A nyereményjáték részletes szabályai az alábbiak: 

1. A játékban részt venni jogosultak köre   

   

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy (a továbbiakban: 

Résztvevő), akik a nyereményjáték időtartama alatt a 

(https://www.surveymonkey.com/r/Z7J2W7H) kérdőívet kitölti. 

Korlátozottan cselekvőképes Résztvevő esetében a játékban való részvételére, a 

nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat 

szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával 

együtt jogosult.    

Cselekvőképtelen Résztvevő esetében a fenti ügyintézésekre és nyilatkozatokra kizárólag a 

Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.   

 

2. A részvételi feltételek   

  

A résztvevő sikeresen kitölti a linken található kérdőívet. 

 

 

3. A Nyeremény kihirdetése, átvételének időpontja, helyszíne   

 

MJSZ a játékra való jogosultság vizsgálatát követően sorsolással választja ki a nyerteseket 

2021.01.22-én. MJSZ öt nyertest sorsol ki, akiket emailben értesít. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/Z7J2W7H
https://www.surveymonkey.com/r/Z7J2W7H
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4. Az adatvédelmi hozzájárulások   

 

A kérdőív kitöltése és a nyereményjátékra jelentkezés során megadott személyes adatok 
tekintetében az adatkezelő: Magyar Jégkorong Szövetség; az érintett: a személyes adatait 
megadó kérdőív kitöltő, illetve nyereményjátékra jelentkező személy. 

A kérdőív kitöltésével és/vagy a nyereményjátékra jelentkezéssel az érintett elfogadja a jelen 
Játékszabályzat tartalmát, illetve önkéntesen hozzájárul megadott adatainak kezeléséhez. Az 
adatkezelési hozzájárulás a nyereményjáték lezárását követően, a nyeremények átadásáig 
tart.  

A kérdőív kitöltése során opcionálisan megadható személyes adatok köre: nem, életkor, 
lakhely. Ezen adatok önállóan nem alkalmasak azonosításra. A kérdőív tartalmát, így az 
említett adatokat is anonizálva, azonosításra nem alkalmas módon, statisztikai jelleggel kezeli 
az MJSZ. 

A nyereményjátékra történő jelentkezéshez önkéntesen megadható személyes adatok köre: 
név, email cím. Ezen adatokat az MJSZ elektronikusan kezeli. 

A kérdőív és a nyereményjátékra jelentkezés adatkezelése egyértelműen és technológiailag is 
elkülönítve történik. A kérdőív kitöltése során dönthet úgy az érintett, hogy az egyértélmű 
azonosításra alkalmatlan személyes adatait nem, vagy csak részben adja meg. A kérdőívet 
kitöltő dönthet úgy, hogy nem kíván részt venni a nyereményjátékban. Ebben az esetben nem 
kell megadnia a nevét és az email címét az erre szolgáló felületen. 

Az adatkezelések célja a kérdőív kitöltése esetén: statisztika készítése a jégkorong sportág 
fejlesztési igényeinek felmérése céljából; a nyereményjátékra jelentkezés esetén: a 
nyereményjáték lebonyolítása, a nyertesek névsorának esetleges publikálása. Jelen céloktól 
eltérően az MJSZ nem használja fel a megadott adatokat. Azokat harmadik félnek nem adja át 
(kivételt képeznek ez alól azok az esetek, amikor az adatkezelő törvényileg kötelezett egy 
adatigénylés során kiadni azokat). 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló  nyilatkozata, 
amelyet a kérdőív kitöltésével és/vagy a nyereményjátékra jelentkezéssel valósít meg. 

Az adatkezelés időtartama a kérdőívek esetében: a statisztikai kiértékelését követően az 
azonosításra nem alkalmas adatok önálló adatkezelése véget ér; a nyereményjátékra 
jelentkezés esetében: a nyertesek kisorsolását követően a nyeremények átadásáig, illetve a 
nyertesek névsorának esetleges publikációjáig tart. 

Az MJSZ az adatkezelés időtartama alatt gondoskodik az adatok biztonságáról.  

Jelen adatkezelés kapcsán az érintett jogaival a GDPR (EU 2016/679. rendelet) és az Info tv. 
(2011. évi CXII. törvény), valamint a Ptk–ban foglaltak szerint élhet.  
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Amennyiben jelen adatkezeléssel kapcsolatban kérdése van, forduljon az MJSZ-hez az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 

E-mail: adatvedelem@icehockey.hu 

Telefon: +36 1 460 6863  

 

5. A játékból kizárás feltételei   

 

A játékban nem vehetnek részt a Szövetség és Szövetség megbízásából eljáró gazdasági 

társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói.   

A játékszabályzat megsértése esetén a Szövetség fenntartja magának a jogot arra, hogy a 

szabályokat sértő Résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek 

azok a személyek, akik más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi 

módon megzavarják a Szövetség által üzemeltetett informatikai rendszer működését. Szintén 

kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében regisztrál, és küld be pályázatot a 

játékra (annak tudtával vagy tudta nélkül).  

Különösen kizárhatja Szövetség azt a Résztvevőt, aki valótlan adatok közlésével bármilyen 

módon félrevezeti a többi felhasználót a játékkal kapcsolatban.   

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a Résztvevőt, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen 

szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.   

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget. 

 

6. Nyeremények   

   

5 db magyar válogatott mez (melyet korábbi tornákon viseltek a magyar 

válogatott játékosai) 

 

7. A nyereményjáték időtartama   

 

A játék 2021. január 8. napjától 2021. január 17. napjáig tart.   

8. Egyéb lényeges jellemzői   

   

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A nyertes Résztvevők a nyereménnyel 

kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező 

adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé.   

mailto:adatkvedelem@icehockey.hu
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Szövetség fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja 

vis maior bekövetkezésekor.   

Szövetség a játék lezárulta után semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem 

fogad el.   

9. Felelősség kizárása   

   

A Szövetség kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges 

kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.   

A Résztvevő pályázatának hiányosságáért/hibájáért, ebből eredően a nyeremény 

elmaradásáért a Szövetség nem vállal felelősséget.    

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy Résztvevő a Játék során bekövetkező technikai 

problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért 

nem vállal felelősséget.   

Budapest, 2021. január 8.   


