Nyereményjáték-szabályzat
A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044100; székhely: 1068 Budapest,
Dózsa György út 84/C, a továbbiakban: Szervező) szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot (a
továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.

A Nyereményjáték leírása és a Nyereményjátékban részt vevő személyek
A Nyereményjáték 2015.04. 24. napjától 2015.06.15. napjáig tart.
A Nyereményjátékban azok jogosultak részt venni, akik annak időtartama alatt a Szervező online munkaerő-piaci
felmérését teljesen és hiánytalanul (a csillaggal jelölt kötelező mezők mindegyikét) kitöltik (a csillaggal jelölt
kötelező mezők mindegyikét) és e-mail címüket, telefonszámukat és postai címüket a kérdőívben megadják.
Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő elfogadja jelen Nyereményjáték-szabályzatot és
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Nyereményjátékban való részvétellel jelen szabályzat résztvevő
által elfogadottnak tekintendő.
A Nyereményjáték időtartamán kívül regisztráló személy a Nyereményjátékban történő részvételre nem jogosult.
Határidőn túl történő regisztráció esetén a Szervező a részvételre jelentkezőnek semmilyen tájékoztatást nem
köteles küldeni.
A Nyereményjátékban - az annak alapjául szolgáló kérdőívben foglaltaknak megfelelően - részt vehet minden 1826 év közötti természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és
felsőoktatási intézmény hallgatója vagy fiatal diplomás, okleveles pályakezdő.
A Nyereményjátékban történő részvételre egy személy csak egyszer regisztrálhat. Azon személyeket, akik a
Nyereményjátékban történő részvétel érdekében több e-mail címmel regisztrálnak Szervező kizárja. A Szervező
jogosult bármely jelentkezőt kizárni, aki hamis adatokat ad meg, vagy a Nyereményjáték fődíjának, illetve a
garantált ajándékoknak a megszerzése érdekében a tisztességes és jóhiszemű eljárás elveivel ellentétes
magatartást tanúsít.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:



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



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

Főnyeremény
Apple iPhone 6 16GB
A főnyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át és át nem ruházható. A főnyereménnyel
kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
Szervező fenntartja a főnyeremény tárgya megváltoztatásának jogát. A főnyeremény tárgyának megváltoztatása
esetén Szervező a friss nyereményjáték szabályzatot közzéteszi a honlapján, amelyet az online munkaerő-piaci
felmérést tartalmazó oldalán közzétesz (www.deloitte.com/hu/1steps).

A főnyeremény sorsolása, nyertes résztvevő értesítése
A sorsolásra 2015. június 17-én kerül sor, véletlenszerűen, számítógépes program segítségével. Szervező a
nyertes résztvevőt a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.
A nyertes nevét a Szervező weboldalán teszi közzé.
Az értesítés során a nyertes résztvevő a beazonosíthatóság illetve a főnyeremény átvétele érdekében a
következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, születési
dátum, lakcím, telefonszám.
A sorsolás közjegyző jelenléte nélkül zajlik.

Főnyeremény átvétele
A Szervező a főnyereményt a nyertes résztvevővel egyeztetett időpontban személyes találkozó során adja át a
Deloitte irodaházában (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C). A főnyeremény átvételének időpontja nem lehet
későbbi, mint a sorsolás utáni 30. (harmincadik) nap. A főnyereményt a nyertes kizárólag személyesen jogosult
átvenni, meghatalmazott nem járhat el.
Abban az esetben, ha a fenti határidőn belül a nyertes a főnyereményt nem veszi át, Szervező – saját belátása
alapján – jogosult újabb sorsolást tartani, vagy a nyereményjátékot újabb sorsolás és újabb nyertes hirdetése
nélkül befejezni.
Amennyiben a nyertes a főnyeremény átvételéről igazoltható okból nem tud 30 (harminc) napon belül
gondoskodni, Szervező – saját belátása alapján - jogosult a nyertes által bemutatott, eredeti igazolások
figyelembe vételét követően méltányosságból további határidőt biztosítani, feltéve, hogy nyertes az ok
felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 30. (harmincadik) napig jelzi Szervező
részére az akadály fennállását, annak okát és bemutatja az eredeti igazolásokat. A sorsolást követő 30.
(harmincadik) napon túl benyújtott méltányossági kérelmet Szervező nem veszi figyelembe.
A nyertes résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a nyeremény átvételéről készült fotót a Szervező Facebook
oldalán közölje. A nyertes résztvevő a nyeremény átvételekor köteles a Szervező nevében átadó személynek
bemutatni a személyi vagy diákigazolványát továbbá a diploma/oklevél másolatát.

Ajándékok
Kéthetente 25 db

(a nyereményjáték időtartama alatt összesen 100 db) 4 portos USB HUB) (a

továbbiakban: ajándék) sorsolása
Szervező a játék időtartama során az alábbi időszakokat követően 25-25 db ajándékot sorsol ki:


2015. április 24 – május 10., Sorsolás: május 11.



2015. május 11 – május 25., Sorsolás: május 26.



2015. május 26 – május 31., Sorsolás: június 1.



2015. június 1 – június 15., Sorsolás: június 16.

Az ajándék egy darab 4 portos USB HUB lesz minden kisorsolt résztvevő számára. A sorsolást számítógépes
program végzi, egy résztvevő csak egyszer vehet részt a játékban.

Az ajándék készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át és át nem ruházható. Az ajándékkal
kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

Az ajándékok nyerteseinek regisztrációja és értesítése
Az online kérdőív rendszere regisztrálja, hogy melyik válaszadó pontosan mikor fejezi be a kérdőív kitöltését.
Ennek alapján állapítjuk meg, hogy mely időszakban mely a felmérést kitöltő személyek vesznek részt a
sorsolásban. Az ajándékra jogosult személyeket a kérdőívben megadott e-mail címen értesítjük, és a kérdőívben
megadott postai címre postázzuk az ajándékot. Amennyiben az ajándékot a résztvevő nem veszi át vagy az nem
kereste jelzéssel érkezik vissza a Szervezőhöz, a Szervező a küldemény újabb kézbesítését nem kísérli meg, és
újabb nyertest kizárólag saját belátása alapján sorsol.

A munkaerő-piaci felméréshez és a Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés
A jelen adatkezelés célja a piackutatás megvalósítása, a résztvevők Nyereményjátékban való részvételének
biztosítása, továbbá a résztvevők esetleges későbbi állásajánlatokról történő értesítése.
A résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai (név,
e-mail cím, születési dátum, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és
azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való
részvétel, a nyeremény kisorsolása, a garantált ajándékok megküldése, a nyertes és a garantált ajándékok
címzettjeinek értesítése, az esetleges reklamációk kezelése, továbbá a Deloitte cégcsoport magyar vállalatainak
(Szervező, Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Deloitte CRS Kft., Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai
Ügyvédi Iroda) esetleges állásajánlatairól történő tájékoztatás céljából.
A Nyereményjátékban történő részvétellel a nyertes és az ajándékot nyert személyek továbbá hozzájárulnak
ahhoz is, hogy adatait a nyeremény és az ajándékok kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli
kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje.
A jelen adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84769/2015.
A Nyereményjáték tekintetében adatkezelésnek minősül a résztvevő által megadott adatok felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, felhasználása.
Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy a munkaerő-piaci felméréssel kapcsolatban kitöltött, a személyes
adataikat is tartalmazó kérdőíveket a Deloitte LLP (székhely: 30 Rockefeller Plaza New York, NY 10112,
Amerikai Egyesült Államok) üzemeltetésében lévő DEX szerverre továbbítja. A Deloitte LLP a Safe Harbor
Egyezmény hatálya alá tartozik, azaz az adatok védelmének azonos szintje biztosított.

A kérdőívek a

feldolgozását dydadel Andrzej Wichrowski (székhely: al. Solidarności 115/2, 00-140 Varsó, Lengyelország) végzi.
Az adatfeldogozást követően az adatok a DEX szerverről törlésre kerülnek.
Ezzel egyidejűleg a Szervező létrehoz egy saját, az állásajánlatokról történő értesítéshez szükséges adatbázist,
amiben a résztvevők által megadott adatok rögzítésre kerülnek. Adatainak megadásával a résztvevő hozzájárul,
hogy a Szervező adatait a nyilvántartásában tárolja, és a későbbiekben a Deloitte cégcsoport magyar
vállalatainak esetleges állásajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse.
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 résztvevők által megadott adatokat a Szervező titokként kezeli, azt kizárólag jelen szabályzatban
meghatározott célból használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza.
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, az
adattovábbítás jogalapjáról és címéről. 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. Résztvevő az adatainak kezelésével kapcsolatos nyilatkozatait illetve
észrevételeit, kérdéseit postai úton a Szervező nevére szóló, 1068 Budapest, Dózsa György út 86/C számra
küldött levélben, illetve a deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címre küldött e-mail üzenetben jelölheti meg.

Felelősség kizárása
A regisztráció hiányosságáért (e-mail cím elírása 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, illetve a garantált ajándékok átvételének elmulasztásából adódó
valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés
során (vagy azt követően) 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
és a garantált ajándékok hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják. 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. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a
Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
A résztvevő a Nyereményjátékban történő részvétellel kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a
valóságnak. Résztvevő vállalja továbbá, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit megtartja.
Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail
címről a deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel, hogy
„munkaerő-piaci felmérés – nyereményjáték”.

Budapest, 2015. április 23..

