Játékszabályzat
A „ A nagy IT Kvíz? Teszteld a tudásod!” elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata és részvételi
feltételei.
Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt
leírtakkal egyetért!
1. A Játék szervezője
Az Invitech Megoldások Zrt. Távközlési Zrt. (Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.) a játék szervezője
és egyben lebonyolítója (továbbiakban: Szervező) „A nagy IT kvíz” elnevezésű online kvíz
nyereményjátékot hirdet a www.invitech.hu/it-biztonsag/arpi-kalandjai oldalon. (továbbiakban: Játék).
2. A Játékban részt vevő személyek és a részvétel feltételei
A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú,
cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt (3. pont) a
pályázatban kiírt feltételeknek megfelelnek.
A játékban egy személy csak egyszer vehet részt.
A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A Játékban való részvétel feltétele jelen
Játékszabályzat és a 10. pontban található Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. A játékos (a
továbbiakban: Játékos) a Játékban való részvételével, illetve a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a
Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1)
bekezdése).
3. A Játék rövid leírása, időtartama
• A Játékban a 2. pont feltételeinek megfelelő bármely természetes személy részt vehet.
A játék 2018. október 15. 8:00 és 2018. december 14 23:59 között zajlik.
A Játék teljes időtartama alatt összesen 5 db nyertest sorsolunk ki, a sorsolásban való részvétel
feltétele:
a Játékos kitölti a tesztet az 1. pontban nevezett weboldalon
és helyesen válaszol az összes kérdésre
és megadja az weboldalon kért adataikat
A fenti valamennyi feltételt teljesítő Játékosok között kisorsolunk összesen (nem nyertesenként) nettó
325.000 Ft értékű, 1 éves Sophos Intercept X újgenerációs végpontvédelmi megoldás licenszet.
4. A sorsolás időpontja és módja
A nyerteseket, illetve a pótnyerteseket a Szervező által lebonyolításra kerülő sorsoláson sorsoljuk ki.
A játék lezárultát követően történik a sorsolás Budaörsön az Invitech Megoldások Zrt. székhelyén,
melyet a Marketing és Support Igazgatóság, Marketingkommunikációs osztály munkatársai
jelenlétében 2018. december 18.-án online sorsolás segítségével (https://www.random.org/lists/)

A sorsolás (5 nyertes és 1 pót nyertes) tervezett időzítése a következő: 2018. december 18.-án

5. A nyeremények
A játék lezártát követően a nyereményeket a fent említett helyszínen és időpontban sorsoljuk ki,
összesen nettó 325 000 Ft (azaz nettó háromszázhuszonöt forint) értékű, 1, azaz egy éves Sophos
Intercept X újgenerációs végpontvédelmi megoldás licenszeket.

6. A nyeremények átvétele
A Nyertesek értesítése a soroslást követő legkésőbb két munkanapon belül történik a regisztráció
során megadott email címen.
A Nyertes játékos az emailben szereplő elérhetőségen köteles az értesítés kézhezvételét követő 10
munkanapon belül visszaigazolni az értesítést, ellenkező esetben a nyertes Játékos pályázata kizárásra
kerül és szervező pótnyertest jelöl ki. Amennyiben lebonyolító a nyertes Játékost a regisztráció során
megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti
időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére
nem eshet, e körben kizárja kártérítési és egyéb felelősségét.
A Nyertesek számára az Invitech a visszaigazolást követő 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot
és egyezteti a nyeremény átvételének, aktiválásának feltételeit.
Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a nyeremény
átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
Amennyiben a nyeremény nem kerül átvételre (elégtelen, nem megfelelő elérhetőség vagy egyéb
megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező e
körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.
Amennyiben az Invitech hibájából nem történik meg a szolgáltatás aktiválása (pl. műszaki akadály),
úgy az ügyfél jogosult a nyereményre.
Az átadás idejében a Szervező és a Nyertes között átadás-átvételi bizonylat aláírása szükséges.
7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen
Játékszabályzatban írt feltételeknek.
8. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.
9. Adók és közterhek
A nyereményekkel (átvételével vagy magyarországi használatbavételével) kapcsolatos bármely
esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.
10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a Játékra jelentkezés során fogadja el a jelen Játékszabályzatot,
és ezzel nyilatkozik arról, hogy a Szervező adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info
tv.) 20. § szerinti adatvédelmi tájékoztatását, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal
az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában
hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező személyes adatait a Játékszabályzatban rögzített célból és
formában kezelje, az alábbiak szerint:
• A Szervező adatkezelése az érintettek hozzájárulásán alapul (Info tv. 5.§ (1) a.).
• Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása és saját marketing (közvetlen
üzletszerzési) tevékenység.

• A kezelt adatok köre: a Játékos neve, e-mail címe, telefonszáma, vállalatának neve és elérhetőségei.
A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos a Játékban
való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a regisztráció
során megadott adatai a Játékos esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig minden további
ellenszolgáltatás és további jóváhagyás nélkül (a) a Szervező közvetlen üzletszerzési adatbázisába
bekerüljenek és (b) azokat a Szervező (i) a Játék lebonyolítása céljából, illetve (ii) jövőbeni közvetlen
üzletszerzési és hasonló marketing kommunikációs célból (Szervező termékeinek és
szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, e-mailben, levélben, sms-ben vagy telefonon,
ideértve a hírlevél küldését is) kezelje, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a Szervező
Adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően, kivéve, ha a Játékos az adatai további kezelésének
beszüntetését vagy adatainak törlését kéri az Adatvédelmi tájékoztatóban vagy a jelen feltételekben
meghatározott módon.
Adatvédelmi tájékoztatónk elolvasásához kattintson IDE!
• Nyertességük esetén a Játékosok nevét a Szervező nyilvánosságra hozza a Szervező Facebook és
Linkedin oldalán. (link: Facebook/invitech Linkedin /Invitech )
• A Játékos bármikor kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, törlését, az adatkezelésről a Játékos
bármikor kérhet tájékoztatást a Szervezőtől az alábbi e-mail címen: kapcsolat@invitech.hu, illetve a
Szervező postacímén: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
• Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez
fordulhat a Játékos.
• Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra.
• A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése
a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a
Játékos részvételét.
11. Egyebek
A hirdetésekben szereplő nyereményfotók csak illusztrációk.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet, továbbá telefonszámot kell megadnia, amelyen a
Szervező a Játék ideje alatt értesítheti nyertességéről, illetve a további teendőiről.
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból
való kizárást és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a
Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről a Játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő bárminemű magatartást tapasztal, vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, amely a nyeremények esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből adódik.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, ezen részvételi
feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa, de csak kizárólag oly módon, hogy a
Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek. A módosításokról a Játékosok a
http://www.invitech.hu/it-biztonsag/arpi-kalandjai oldalon értesülhetnek
Invitech Megoldások Zrt.

