
 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

A Hyundai Holding Hungary Kft. (székhelye: 1186 Budapest, Cziffra György u. 15., a 

továbbiakban: Szervező) által szervezett és lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: 

Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső természetes személyek 

vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos), akik a Játék időtartama alatt a jelen Részvételi- és 

Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a 

Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.  

 

1./ A Játékban való részvétel előzetes feltételei 

 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat és az ahhoz 

kapcsolódó adatkezelési cél és hozzájárulás kifejezett elfogadását jelenti, azzal, hogy a 

Játékban való részvétel feltétele az adatkezelési tájékoztató – annak megismerése utáni – 

elfogadása is.  

 

2./ A Játék általános feltételei, annak menete, részletes leírása és időtartama, valamint a 

nyeremény 

 

A Játékban részt vesz minden olyan természetes személy, aki 2020. február 21. és 2020. 

április 16. között feliratkozik a Szervező hírlevelére, és a játék időtartama alatt nem iratkozik 

le arról, továbbá elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzatot, valamint az ahhoz 

kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót.  

 

A Játékosok között egy Hyundai Motorsport csomag (1 db esernyő, 1 db baseball sapka, 1 db 

háti táska) kerül kisorsolásra. 

 

A sorsolásra 2020. április 17-én kerül sor a www.random.org programmal.  

 

A sorsolás alkalmával egy (1) nyertes és egy (1) tartaléknyertes kerül kiválasztásra. A 

sorsolás nem nyilvános, arról hitelesített jegyzőkönyv készül.  

 

http://www.random.org/


Tartaléknyertes csak abban az esetben válik nyereményre jogosulttá, ha (i) a nyertes nem felel 

meg a jelen szabályzatban írt személyi, alaki és tartalmi feltételeknek, ha (ii) kizárásra kerül, 

ha (iii) a nyeremény vagy értesítés nem kézbesíthető, ha (iv) a nyereménytárgy átvételre nem 

kerül sor, és/vagy ha annak átadása a nyertes érdekkörében felmerülő okból meghiúsul.  

 

A nyertest a sorsolást követően emailben haladéktalanul értesíti a Szervező, aki 2020. április 

19-ig jelentkezhet a nyereményért. Amennyiben eddig nem jelentkezik a nyertes, akkor 

pótnyertes sorsolására – szintén a random.org programmal – kerül sor 2020. április 20-án, aki 

az értesítését követően 2020. április 22-ig emailben jelentkezhet a nyereményért. 2020. április 

22-e után a Szervező a nyereményjátékot eredménytelennek nyilvánítja.  

 

Amennyiben nyereményt a Szervező nem emailben, hanem postai úton juttatja el az adott 

nyertesnek, akkor azt a Játékos által az értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi 

címére kézbesítteti. A Szervező a nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg, az adott 

sorsolástól/nyertes meghatározásától történő haladéktalan időn belül. A nyertes Játékos 

köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a Magyar Posta 

nyeremény sorsolásakor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a 

postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása 

meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a 

Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

 

A Szervező a nyertes nevét (teljes név és település megjelölésével) és a nyeremény 

átvételekor készített fénykép-felvételeket a honlapján (www.hyundai.hu) és a közösségi 

médiafelületein (Facebook, illetve Instagram oldalain) közzéteszi. A nyertes a nyeremény 

átvételével és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával mindehhez kifejezetten hozzájárul.  

 

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 

jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.  

 

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyereményhez 

tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.  

 

 



3./ Általános szabályok, kizárások  

 

A Szervező a Játékot a saját, valamint a Facebook és Instagram oldalán meghirdetett 

posztban, továbbá egyéb hírportálokon teszi közzé. A Szervező a jelen Játék időtartamáról és 

konkrét feltételeiről a saját oldalán tájékoztatja az érdeklődőket. 

 

A Szervező kizárólag azokat a feliratkozásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok 

saját maguk e-mail címén regisztrálnak a jelen Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-

mail címet veszi igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó 

vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizár. 

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és a Hyundai márkakereskedői hálózat 

alkalmazottai, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

közeli hozzátartozói. 

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes 

képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. A Játékban teljesen cselekvőképtelen 

személyek még a törvényes képviselőjük, illetve gondnokuk útján sem vehetnek részt.  

 

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények 

kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

 

Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi. Téves adatszolgáltatásáért a 

Szervezőt felelősség nem terheli.  

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt a Játékost, aki legalább alapos gyanú szerint csalást vagy okirathamisítást 

követ el a Játékban való részvétel során.  

 

 

 



4./ Adatkezelés  

 

A Játékban való részvételhez a Játékos részéről a feliratkozáskor megadottakon túl további 

személyes adat megadása – ide nem értve a Játékos kifejezett kérését – nem szükséges. A 

Szervező a Játékost a feliratkozás során megadott adatok alapján tartja nyilván, a jelen Játék 

lebonyolítása céljából, melyet követően a Játékos személyes adatainak további reklám- vagy 

marketing célú felhasználására nem kerül sor.  

 

A Játékos a feliratkozással és a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, 

mint adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – az abban 

megjelölt határidőig – kezelje.  

 

Ez – többek között – magában foglalja azt is, hogy a Játékos, így a nyertes is, az adatkezelési 

tájékoztató – annak megismerése utáni elfogadásával – kifejezetten beleegyezik, hogy adatait 

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

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, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Szervező kezelje. A Szervező 

a Játékban részt vevő ügyfelek adatait az Infotv. által előírt adatbiztonsági szabályok 

betartásával kezeli.  

 

A Játék során a Szervező minősül adatkezelőnek. A Játékos az adatkezelés ellen a 

Szervezőnek a 1186 Budapest, Cziffra György u. 15. postai címre, vagy 

marketing@hyundai.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal tiltakozhat. Szintén a fenti 

címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése 

(kérhető azok törlése). A fenti tartalmú nyilatkozatokkal a Játékos az egyes adatai kapcsán 

külön-külön is élhet a jelen Részvételi- és Játékszabályzathoz kapcsolódó adatkezelési 

tájékoztató szerint.  

 

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata és adatvédelmi tájékoztatója a 

www.hyundai.hu/feliratkozas internetes címen ismerhető meg. 

 

http://www.hyundai.hu/feliratkozas


5./ Vegyes rendelkezések 

 

5.1. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com és az instagram.com 

weboldalakat, illetve az azokat működtető szervereket ért külső, így például sql támadások, 

illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Szervező 

Facebook vagy Instagram oldalát, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás 

folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes 

státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

 

5.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook- vagy 

Instagram-profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon 

összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 

felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból. 

 

5.3. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat 

(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok 

elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

5.4. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a Facebook vagy Instagram oldala 

rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy 

korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 

5.5. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook vagy az Instagram által. 

 

5.6. A jelen játék promóciós játéknak minősül, így nem terjed ki rá a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. szóló törvény hatálya. 

https://www.facebook.com/

