Találkozz a Deloitte-tal a HVG Állásbörzén!

Gyere el a HVG Állásbörzére, válaszolj helyesen kérdéseinkre, készíttess magadról karikatúrát, amit ossz meg
barátaiddal és nyerj egy iPhone 6-ot!

Látogass meg minket a HVG Állásbörzén, és kérdezz minket a részletekről!

Nyereményjáték-szabályzat
A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-044100), a Deloitte Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-071057), a Deloitte CRS Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-975176) és a
Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (iroda: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, a
továbbiakban

együttesen:

Szervező

vagy

Deloitte

Magyarország)

szerencsejátéknak

nem

minősülő

nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.

A Nyereményjáték leírása és a Nyereményjátékban részt vevő személyek
A Nyereményjáték 2015. február 25. napján kezdődik és március 16. napjáig tart. A Nyereményjátékban
részvételre az jogosult, aki 18. életévét betöltötte, és a HVG által szervezett állásbörzén a Deloitte Magyarország
kvízjátékában sikeresen vesz részt, és ezt követően róla karikatúra készül, továbbá a hozzájárulását adja, hogy a
Deloitte Magyarország a jelen szabályzatban megjelölt személyes adatait kezelje, valamint a karikatúra és a róla
készült fénykép a Deloitte Magyarország Facebook oldalára feltöltésre kerüljön, és ezen adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulását a Nyereményjáték lezárásáig nem vonja vissza.
A HVG által szervezett állásbörzén a Szervező az érdeklődő résztvevők részére kérdéseket tesz fel a Szervező
működési területével összefüggő pénzügyi és gazdasági témakörökben a könyvvizsgálat, adótanácsadás és
könyvvitel területeihez kapcsolódóan, melyeknek legalább 80%-os helyes megválaszolása esetén a Szervező
biztosítja, hogy a kvízjátékban résztvevőről karikatúra készülhessen a helyszínen, február 25-26-án, 10 és 18 óra
között. A résztvevőről az elkészített karikatúrával a helyszínen a Szervező fényképet készít, amit a személyes
adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat aláírása után feltölt a Deloitte Magyarország hivatalos
Facebook oldalára. 2015. március 16-ig a Szervező hivatalos Facebook oldalán legtöbb „like”-ot (kedvelést)
gyűjtő résztvevő kapja a Nyereményjáték díját, az iPhone 6-ot.
Nyereményjátékban történő részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő elfogadja jelen Nyereményjáték-szabályzatot
és hozzájárul személyes adatai (ide értve a róla készült karikatúrát és fényképet) kezeléséhez, valamint a
szükséges adatait (név, e-mail cím, telefonszám) hiánytalanul megadja. A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával
jelen szabályzat résztvevő által elfogadottnak tekintendő.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:



a Szervező alapítói, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói (Ptk.8:1. § 1.).



Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek alapítói, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Nyeremény
1 db kártyafüggetlen, fekete színű iPhone 6. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a
Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

A nyertes résztvevő értesítése
A kedveléseket (like-okat) 2015. március 16-án 12.00 órakor összesíti a Szervező. Szervező a nyertes résztvevőt
a hozzájáruló nyilatkozaton megadott adatai alapján e-mailben értesíti. Amennyiben a nyertes az értesítő e-mailt
követően 48 órán belül nem válaszol, nyereményét a második legtöbb kedvelést gyűjtő versenyző kapja.
A nyertes nevét és az átadáskor készített fényképet a Szervező Facebook oldalán is közzéteszi.

Nyeremény átvétele
A Szervező a nyereményt a nyertes résztvevővel egyeztetett időpontban (de legkésőbb március 23-án)
személyes találkozó során adja át a Deloitte irodaházában (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C). A nyertes
résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a nyeremény átvételéről készült fotót a Szervező Facebook oldalán
közölje.

Adatkezelés
A jelen adatkezelés célja a résztvevők adatainak Nyereményjátékban történő részvételhez és a Deloitte
Magyarország potenciális munkalehetőségeiről történő értesítéshez kapcsolódó kezelése.
A résztvevők a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik
(név, e-mail cím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a
Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a nyeremény részére
történő átadása, valamint az esetleges reklamációk kezelése, és munkalehetőségekről történő tájékoztatás
céljából kezelje.
Jelen nyereményjáték résztvevője ahhoz is hozzájárul, hogy a róla készült kép és karikatúra a Deloitte
Magyarország Facebook oldalára feltöltésre és nyilvánosságra hozatalra kerüljön. Ezen hozzájárulásával a
résztvevő kijelenti, hogy a Facebook adatvédelmi szabályait ismeri és azokat elfogadja.
A jelen adatkezelés nyilvántartási számai:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.

NAIH-82543/2015

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

NAIH-82544/2015

Deloitte CRS Kft.

NAIH-82545/2015

Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda

NAIH-82546/2015

A Nyereményjáték tekintetében adatkezelésnek minősül a résztvevő által megadott adatok felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, felhasználása. A Nyereményjáték során megadott személyes adatokkal kapcsolatos
adatfeldolgozást a Deloitte Zrt. végzi.

Az adatkezelés a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig tart.
Az adatkezelés során a Szervező minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz és rendelkezik
minden olyan eljárási szabállyal, amely alapján a résztvevő adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. A résztvevő tudomásul
veszi és elismeri, hogy a Deloitte Magyarország Facebook oldalára feltöltött képek vonatkozásában az
adatvédelem a Facebook adatvédelmi szabályzata alapján valósul meg.
A résztvevők által megadott adatokat a Szervező

bizalmasan kezeli, azt kizárólag a résztvevők

Nyereményjátékban történő részvétele érdekében használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki,
nyilvánosságra nem hozza. Jelen rendelkezés vonatkozásában nem minősül illetéktelen nyilvánosságra
hozatalnak a résztvevő fényképének és karikatúrájának a Deloitte Magyarország Facebook oldalára történő
feltöltése és bárki számára megtekinthetővé tétele.
Résztvevő jogosult a Szervezőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Amennyiben résztvevő a Nyereményjáték időtartamának lejártát
megelőzően kéri adatainak törlését, úgy elveszíti jogosultságát az abban való részvételre. Résztvevő írásbeli
kérelmére Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról.
Erre irányuló kérelem esetén a Szervező a fentiekről a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül
írásban tájékoztatja résztvevőt. Jogainak megsértése esetén résztvevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.

Felelősség kizárása
A megadott adatok hiányosságáért (e-mail cím, név, telefonszám elírása, hiányos feltüntetése stb.), az
adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, résztvevőt
terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A
résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából
adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában
ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a
résztvevőket terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét. A Szervező kizár minden
felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a
Nyereményjáték

esetleges

hibáiból,

hiányosságaiból,

hibás

működéséből,

a

Nyereményjáték

során

bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a deloitteinhungary@deloittece.com
e-mail címre! Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel, hogy „HVG Állásbörze – nyereményjáték”.

Budapest, 2015. február 20.

