PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Jégkorong Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adószám:
19011448-2-42, nyilvántartási szám: 01-07-0000014, továbbiakban: a Szövetség), mint
szervezője és lebonyolítója promóciót hirdet „Egyetemi promóció” (továbbiakban: Promóció)
elnevezéssel.
A Promóció részletes szabályai az alábbiak:

1. A Promócióban részt venni jogosultak köre
A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyar állampolgársággal
rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő), aki érvényes diákigazolvánnyal
rendelkezik és a Promóció időtartama alatt a 2022. szeptember 11-én érvényes diák
belépőjegyével részt vesz a HELL Szuperkupa-mérkőzésen, a mérkőzésen a Promóció
helyszínén a kijelölt ponton bemutatja érvényes diákigazolványát és belépőjegyét, továbbá
jelen Promóciós Szabályzatban meghatározott feltételeket teljesíti.
Cselekvőképtelen Résztvevő esetében a Promócióban való részvételére, a kupon átvételére,
valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes
képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.
A Promóció részvételi feltételeinek együttes teljesítése és a személyes adatok igazolására
szolgáló diákigazolvány bemutatása a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A részvételi feltételek
A Résztvevő diákjegyet vásárol a HELL Szuperkupa-mérkőzésre az esemény onlinejegyértékesítési felületén. A sportesemény helyszínén (Tüskecsarnok, 1117 Budapest, Magyar
tudósok körútja 7.) érvényes belépőjegyét és érvényes diákigazolványát bemutatja, majd
átveszi a Promóciós pultnál az italkupont. Résztvevő ezen feltételeket teljesítve jelen
Promóciós szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával automatikusan részt vesz a
Promócióban.
3. A kuponok átvétele
A Szövetség a Promócióra való jogosultságot megvizsgálja a helyszínen, ezt követően kaphatja
meg a Résztvevő a rendelkezésre álló, maximum 100 db, sorszámmal ellátott italkuponok
egyikét.
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A kuponok átvételének időpontja és helyszíne:
2022. szeptember 11. HELL Szuperkupa-mérkőzés (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja
7.), a kuponok a kapunyitástól a mérkőzés második harmadszünetének végéig vehetőek át
személyesen a kijelölt Egyetemi Promóciós pultnál.
4. A Promócióból kizárás feltételei
A Promócióban nem vehetnek részt a Szövetség és Szövetség megbízásából eljáró társaságok
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói.
A Promóciós szabályzat megsértése esetén a Szövetség fenntartja magának a jogot arra, hogy
a szabályokat sértő Résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárja a Promócióból. 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 Promócióból az, aki harmadik személy nevében vesz részt (annak tudtával
vagy tudta nélkül).
Kiíró jogosult kizárni Promócióból azt a Résztvevőt, aki a Promócióban tisztességtelen módon,
a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
Amennyiben a Promóció során visszaélés vagy sportszerűtlen Promóció gyanúja merül fel,
amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Résztvevő kizárásra kerül.

5. Promóciós kuponok
Az italkupon 1 korsó sörre vagy 1 forró teára váltható be kizárólag a kupon átvételének napján
a Tüskecsarnok büféjében a HELL Szuperkupa-mérkőzés ideje alatt 2022. szeptember 11-én
20 óra 59 percig 1 alkalommal. A kupon készpénzre nem váltható és a repohár árát nem
tartalmazza.
A kupont sörre kizárólag 18 év feletti személy válthatja be, a promócióban megjelölt
vendéglátóhelyen dolgozó személyzet jogosultságát igazoló fényképes igazolványt kérhet
tőle.
Az italkupon átvételének körülményei:
Amennyiben a Résztvevő nem veszi át kuponját személyesen a HELL Szuperkupa esemény
helyszínén, arra az adott Résztvevő a továbbiakban nem jogosult.
A Résztvevő téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szövetséget felelősség
nem terheli. A Résztvevő által a fentiek miatt át nem vett kuponokat az átvétel elmulasztását
követően nem követelheti Szervezőtől.
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6. A Promóció időtartama
A Promóció 2022. szeptember 11-én 15.45-től 20.59-ig tart.
A Promóció feltételek teljesítésének végső határideje: 2022. szeptember 11. napján 20 óra 59
perc 59 másodperc.
A Promóció időtartama és végső határideje kuponok felhasználására rendelkezésre álló
időtartamot jelöli.

7.

Adatkezelés

Az adatkezelés a Résztvevő önkéntes hozzájárulása alapján valósul meg. A Résztvevő a
mérkőzésen, az erre kijelölt helyszínen, a diákigazolványának felmutatásával igazolja a
promócióban való részvételi jogosultságát. Az adatok ellenőrzését a szövetség által kijelölt
személy (MJSZ önkéntese) végzi. Az adatokat a szövetség nem rögzíti, kizárólag a promócióban
való részvételi jogosultságot ellenőrzi.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:
személyes adat

az adatkezelés célja

pályázó érvényes diákigazolványán szereplő azonosítás, promóció teljesítési
adatok: név, születési idő, hely, igazolvány vizsgálata, életkor vizsgálata
kiállításának
napja,
érvényessége,
jogviszonyt igazoló intézmény, kártya
birtokosának lakcíme

feltételének

A szövetség általános adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

8. Egyéb lényeges jellemzői
A kuponok pénzre át nem válthatóak. A Résztvevőket az ajándék itallal kapcsolatosan nem
terheli adófizetési kötelezettség. Az ajándék italok kapcsán keletkező adóterheket a
Szövetség, mint szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé.
A kuponok átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a
Résztvevőt terhelik (pl. a kupon átadásának helyszínére történő utazás költsége).

3

Szövetség fenntartja a jogot, hogy a Promóciót bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy
visszavonja vis maior bekövetkezésekor.
Szövetség a Promóció lezárulta után semmilyen, a Promócióval 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 hibájáért, ebből eredően a kupon elmaradásáért a Szövetség nem vállal
felelősséget.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy Résztvevő a Promóció során bekövetkező technikai, illetve
készlethiányból adódó problémákért nem vállal felelősséget.

Magyar Jégkorong Szövetség
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