
Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat 

Piatnik Budapest Kft. „Csiki-csuki társas buli” nyereményjáték 

 

 

1. Szervezés és lebonyolítás 

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Piatnik Budapest Kft. (székhely: 1034 

Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban: "szervező"), amely 

a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs, Hőgyes Endre utca 

30., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: 

„Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára 

hozzáférhető a szervező nyereményjátékának Facebook oldalán. 

 

 

2. Részvételi szabályzat 

 

A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, 

akik 

 a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek 

 a szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/PiatnikBudapest) a 

checkboxok kipipálásával regisztrálnak a nyereményjátékba, ahol 

 a regisztrációjukkal hozzájárulnak az adataik kezeléséhez (név, e-mail cím, 

születési dátum), illetve 

 minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat 

rendelkezéseit, amellyel 

 egyidejűleg hozzájárulnak, hogy a Piatnik Budapest Kft. az adataikat saját 

marketing célokra felhasználja, hogy részükre személyre szabott ajánlatokat 

küldhessen. 

https://www.facebook.com/PiatnikBudapest


A játékban kizárólag a 16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vehetnek 

részt. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már 

betöltötte és nem cselekvőképtelen. Ha a játékban korlátozottan cselekvőképes 

kiskorúak vesznek részt, a játékban való részvételükhöz a törvényes képviselőjének 

közreműködése nem szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú 

nyilatkozatának érvényességéhez valamely okból törvényes képviselőjének 

beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, a játékos köteles a vonatkozó 

hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a nyertes személy korlátozottan 

cselekvőképes kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyeremény 

átvételére csak törvényes képviselője jelenlétében és beleegyezésével jogosult. 

A tárgynyereményekben nem részesülhetnek a Piatnik Budapest Kft. és az RG Stúdió 

Kft. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói. 

 

 

3. A nyereményjáték ideje 

 

A nyereményjáték 2016. november 02. (szerda) és 2016. november 30. (szerda) között 

tart. A kampány ideje 4 hét. 

A kampányidőszak az alábbi 4 játékhétre oszlik: 

1. játékhét: 2016.11.02. - 2016.11.09. 

2. játékhét: 2016.11.10. - 2016.11.16. 

3. játékhét: 2016.11.17. - 2016.11.23. 

4. játékhét: 2016.11.24. - 2016.11.30. 

 

4. A nyereményjáték menete 

 

A játékosok a Piatnik Budapest Kft. Facebook oldalán telepített alkalmazásban 

regisztrálhatnak a nyereményjátékba. A regisztrációval és a checkbox kipiálásával a 

játékosok elfogadják a játék részvételi feltételeit és egy másik kipipálásával az 

adatvédelmi feltételeket, amellyel egyben feliratkoznak a cég hírlevelére is, amiről a 

későbbiekben bármikor leiratkozhatnak. 



Regisztráció után minden játékos egyedi kuponkódot kap, ami egyszeri alkalommal 

20%-os kedvezményre jogosít. A kedvezménykupont a piatnikbolt.hu webáruházban 

lehet felhasználni 2017. január 15-ig az alábbi 4 db társas vásárlásakor: 

 Titkos Ügynök 

 Splatto 

 Stone Age 

 Bison 

 

A játékos a regisztráció után jogosult lesz a kampány ideje alatt minden nap kinyitni az 

alkalmazásban szereplő fantázia vár 3 ablakát.  

A nyeremények kiosztása nyerő időpontok alapján történik. A nyereményjáték 

megkezdése előtt kisorsolásra kerül heti három db, összesen 12 nyerő időpont. Azok 

a játékosok, akik az adott nyerő időpontban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban 

lépnek be az alkalmazásba és indítják el a játékot, nyereményben részesülnek, és 

ekkor valamelyik kinyitott ablak mögött „Nyert!” feliratot találnak.  

Ha két játékos ugyanabban az időben játszik, és ha pont ők a nyertesek, akkor mindkét 

játékos nyer. 

 

Egy játékos csak egyszer nyerhet a kampány során. A játék ideje alatt minden 

játékosnak csak egyszer kell regisztrálnia az alkalmazásba, amivel utána minden nap 

nyithat ablakokat. Minden regisztrációhoz csak egy kuponkód jár. 

 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása: 

 

Nyeremények: 

Előre kisorsolt nyerő időpontokban hetente 3 db (összesen 12 db) társasjáték nyerhető 

meg. Minden nyertes az alábbi társasjátékok közül választhat egyet, mint nyereményt: 

 Titkos Ügynök 

 Splatto 

 Stone Age 

 Bison 

 



A nyerő időpontok kisorsolásának időpontja: 2016. október 25. 15:30 

A nyertesekkel a Lebonyolító felveszi majd a kapcsolatot a választott társasjáték 

nyeremény leegyeztetése és a nyertesnek történő eljuttatása érdekében. 

 

 

Eredményhirdetések: 

2016. november 10-el kezdve minden héten, csütörtökön 13:00 órakor a Szervező 

kampányoldalán kihirdetésre kerülnek az előző játékhét nyerteseinek nevei.  

 

A Lebonyolító a nyertesekkel az eredményhirdetések időpontjától számított 5 

munkanapon belül a Facebook felületén regisztrált e-mail elérhetőségen keresztül 

felveszi a kapcsolatot. Az értesítő e-mailre a nyertesnek 10 munkanapon belül kell 

szintén e-mailben válaszolniuk, ellenkező esetben a következő legközelebbi nyerő 

időpontban játszó pótnyertesre száll a nyeremény. Amennyiben a pótnyertesek sem 

jeleznek vissza érdemben a nyereményről kapott értesítő e-mailre 5 munkanapon belül, 

akkor az automatikusan a szervező tulajdonában marad. 

 

A nyeremények igénybevételéről értesítő e-mailben tájékoztatja a Lebonyolító a 

nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail 

beérkeztével. 

A nyereményeket a Szervező futárszolgálat által juttatja el a nyertesnek a 

kapcsolatfelvétel során megadott postacímre.  

 

 

 



6. Adatkezelés 

 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül 

további kötelezettség nem terheli. 

 

 

7. Adatkezelés 

A Piatnik Budapest Kft. adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-70849/2013 

A Piatnik Budapest Kft. adatkezeléséről az „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” 

rendelkezik. A szabályzat mindenkor elérhető a Piatnik Budapest Kft. weboldalán az 

alábbi címen: 

http://piatnikbp.hu/kepek/file/adatkezelesi_nyilatkozat_piatnik_budapest_kft.pdf 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása, illetve az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.-

6. § -ai. 

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a 

játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak 

megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a 

nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes 

személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 

értelmében a szervező kezeli, és a lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes 

adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, 

tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott 

személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel. 

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást 

kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a 

szervező (adatkezelő) alábbi címén: 

Piatnik Budapest Kft. 

http://piatnikbp.hu/kepek/file/adatkezelesi_nyilatkozat_piatnik_budapest_kft.pdf


1034 Budapest, Bécsi út 100. 

Telefon: +36-1-388-4122 

E-mail: piatnik@piatnik.hu 

 

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és 

indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot a 

Piatnik Budapest Kft. 

1034 Budapest, Bécsi út 100. 

Telefon: +36-1-388-4122 

E-mail: piatnik@piatnik.hu 

címre kell megküldeni. 

 

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga 

is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett 

játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint. 

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha 

a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a 

játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen 

pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő, a 

lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan 

teljesítésére. 

 

Lebonyolító kijelenti, hogy a felhasználók adatait harmadik személyek részére – az 

adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő 

kivétellel: 

 A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel 

kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek 

lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza a 

Piatnik Budapest Facebook oldalán és /vagy a www.piatnikbp.hu weboldalon. 

 A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, 

hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal 

összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. 

http://www.piatnikbp.hu/


 A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, 

pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt 

vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 

A nyereményjáték résztvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi 

törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint 

kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 

1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.). 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja 

felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a 

nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve 

szolgáltatásában merültek fel. 

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát 

a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A 

játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről 

szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán. 

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően 

tájékozódjanak. 

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot 

nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, 

illetve abból kizárásra kerül. 

 

Piatnik Budapest Kft. 

2016. október 21. 


