Nyereményjáték szabályzat
„Auditor vagyok – kampány”

Preambulum
Jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy
meghatározza azokat az elveket és feltételeket, amelyek a Deloitte Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; Cg.: 01-09-071057;
adószám: 10443785-2-42; a továbbiakban: „Deloitte”) által megrendezett „Auditorvagyok” – kampány kapcsán szervezett nyereményjátékában (a továbbiakban:
„Nyereményjáték”) alkalmazandók.
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Deloitte, amely kijelenti, hogy az általa
meghirdetett nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény hatálya alá.
Jelen szabályzat hatálya a nyereményjátékban résztvevő azon természetes személyekre
(a továbbiakban: „Játékos”) terjed ki, akik a játékban történő részvétellel a megadott
kérdőív teljes kitöltését (1. kérdéstől 16. kérdésig) követően elfogadják jelen Szabályzatot,
valamint annak elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglalt
Adatkezelési Tájékoztatót.
1. A Nyereményjátékban részt vevők meghatározása
A Nyereményjátékban azok természetes személyek vehetnek részt, akik:





a 18. életévüket betöltötték,
Magyarországon ideiglenes tartózkodási vagy állandó lakóhellyel rendelkeznek,
valamely felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak és
jelen Szabályzatot, illetve annak elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési
Tájékoztatót elfogadják

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt azok, akik:




a Deloitte-tal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állnak,
a Deloitte alapítói, vezető tisztségviselői, megbízottjai, valamint ezen személyek
Ptk 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói1
egyéb, a nyereményjáték lebonyolításában közvetlenül közreműködő társaságok
alapítói, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen
személyek Ptk 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói

2. A Nyereményjáték leírása
A Nyereményjáték időtartama:

közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostaho- és a nevelő szülő, valamint a testvér
1
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A Nyereményjáték 2018. június 20. napon kezdődik és 2018. június 27. napjáig tart. Azon
Játékosok jelentkezése, akik a Nyereményjáték időtartamának befejezése után töltik ki a
kérdőívet, érvénytelen, így a sorsolásban nem vehetnek részt.
A Nyereményjáték menete:
A Nyereményjátékban részvételre az jogosult, aki a Frissdiplomás Személyzeti Tanácsadó
és Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 14.; Cg.: 01-09-872621;
adószám: 13777157-2-41) által részére megküldött nyereményjátékra felhívó e-mail-ben
található
linkre
kattint,
majd
az
ennek
következtében
megjelenő
https://deloittehungary.polldaddy.com/s/auditorvagyok-kérdőív weboldalon elfogadja
jelen Nyereményjáték Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót, valamint ezt követően
hiánytalanul kitölti a Deloitte teljes kérdőívét (1. kérdéstől a 16. kérdésig).
3. A Nyeremény
3 darab EFOTT 2018 Napijegy
A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át és át nem
ruházható. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Deloitte hatályos
jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.
A Deloitte fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt adjon a jelen pontban
meghatározott nyeremény helyett, azonban erre csak abban az esetben jogosult, ha az így
felajánlott nyeremény jellege és értéke a megadott nyereménnyel egyenértékű.
4. Sorsolás
A Nyertesek, valamint Pótnyertesek sorsolásra 2018. június 28. napján kerül sor a Deloitte
három munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt közjegyző részvétele nélkül.
A Deloitte három
automatikusan a
megadott e-mail
előre egyeztetett

Nyertest és további 3 Pótnyertest sorsol ki, akik a sorsolás sorrendjében
Nyertesek helyébe lépnek abban az esetben, ha a Nyertesek az általuk
címen nem elérhetőek, nem jeleznek vissza, vagy ha a nyereményt az
időpontban nem veszik át.

5. A Nyertesek értesítése és a Nyeremény átvétele
A sorsolást követően 3 munkanapon belül a Deloitte a kérdőíven megadott e-mail címen
veszi fel a kapcsolatot a Nyertesekkel és értesíti őket a sorsolás eredményéről. A Deloitte
a hibásan vagy hiányosan megadott e-mail címért semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Nyertesek a Deloitte értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem
jelentkeznek, abban az esetben a Nyertesek elvesztik jogukat a Nyeremény követelésére
és annak joga automatikusan a kisorsolt Pótnyertesekre száll. A Pótnyertesek értesítésére
és visszajelzési kötelezettségére a Nyertesekre irányadó szabályok vonatkoznak azzal,
hogy amennyiben a Pótnyertesek sem jeleznek vissza, úgy a Deloitte új sorsolást tart a
kieső Pótnyertes helyére.
A Nyeremény átvételére a Nyertesekkel/Pótnyertesekkel előre egyeztetett időpontban a
Deloitte székházában (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) kerül sor, vagy amennyiben
a Nyeremény személyes átvételre nincs lehetőség, úgy azt Deloitte a megadott e-mail
címen, vagy választás szerint postai úton juttatja el Nyertesek/Pótnyertesek részére.
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6. Felelősség kizárása
A kérdőív kitöltésének hiányosságáért (e-mail cím elírása stb.), a Nyertesek/Pótnyertesek
részéről az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve
az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási
késedelemért a Deloitte nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen
szolgáltatott adatokból, vagy az e-mail postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából
adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a
Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Deloitte-nak nem áll
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Deloitte a nyeremények hibáiért
kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett
rendelkezéssel tiltják. A Deloitte 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 Deloitte nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama
alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból
időszakosan nem érhető el.
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1. számú melléklet
A Nyereményjáték Adatkezelési Tájékoztatója

A Nyereményjáték szervezője elkötelezett a személyes adatok legteljesebbkörű védelme
mellett, amelynek következtében kiemelten kezeli az érintettek megfelelő tájékoztatását.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Deloitte által alkalmazott azon
adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyet a Nyereményjáték során alkalmaz, és
széleskörű tájékoztatást nyújtson a Nyereményjátékon résztvevők számára az alkamazott
adatkezelési tevékenységéről és az adatkezelés körülményeiről.
Az Adatkezelő meghatározása
Jelen Nyereményjáték során adatkezelőnek annak szervezője, a Deloitte Könyvvizsgáló
és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; Cg.: 01-09071057; adószám: 10443785-2-42; a továbbiakban: „Deloitte”) minősül.
A Deloitte kijelölt adatvédelmi felelőse és elérhetősége:
Dr. Hosszú Orsolya Beáta
DataprivacyHU@deloittece.com
Az adatkezelés körülményeinek meghatározása
Jelen Nyereményjátékot a Deloitte annak érdekében szervezte, hogy piackutatást
végezzen a Játékosok által kitöltött kérdőívek alapján az általa lefolytatott „Auditor vagyokkampány” sikerességének felmérése érdekében. A Deloitte kifejezetten arra törekszik,
hogy a Nyereményjáték célja az adatminimalizáció elvének maradéktalanul eleget téve a
lehető legkevesebb személyes adat gyűjtését vonja maga után, mégis annak érdekében,
hogy a Nyeremény átadásra kerüljön a Nyertesek részére, illetve a Deloitte teljesíteni tudja
az erre vonatkozó számviteli kötelezettségeit, elkerülhetetlen, hogy a Játékos bizonyos
személyes adatait átadja a Deloitte részére.

Kezelt
Érintettek
személyes adat
köre
meghatározása

Adatkezelés célja



Játékos azonosítása
Nyertesek/Pótnyertesek
beazonosítása
Nyertesek/Pótnyertesek
értesítése,
kapcsolattartás

A Nyeremény
Nyertesek
részéről
Az érintett
történő
hozzájárulása
átvételét
követő 5.
munkanap



Játékos azonosítása
Nyertesek/Pótnyertesek
beazonosítása

Az érintett A Nyeremény
hozzájárulása Nyertesek
részéről
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Lakcím

A Nyertesek
illetve
kiesésük
esetén
Pótnyertesek

A Nyertesek
illetve
Személyi
kiesésük
igazolvány szám
esetén
Pótnyertesek

Nyertesek/Pótnyertesek
értesítése,
kapcsolattartás
Nyeremény kézbesítése



történő
átvételét
követő 5.
munkanap

Nyeremény kézbesítése

A Nyeremény
Nyertesek
részéről
Az érintett
történő
hozzájárulása
átvételét
követő 5.
munkanap

Nyeremény kötelező
személyreszabása

A Nyeremény
Nyertesek
részéről
Az érintett
történő
hozzájárulása
átvételét
követő 5.
munkanap



A Nyertesek
illetve
kiesésük
Adóazonosító jel
esetén
Pótnyertesek



A Deloitte adó és
számviteli
kötelezettségének
teljesítése

Jogi
A játék
kötelezettség
lezárultát
teljesítése
követő 8 év

A Nyertesek
illetve
Anyja neve,
kiesése
születési helye,
esetén
ideje
Pótnyertesek



A Deloitte adó és
számviteli
kötelezettségének
teljesítése

Jogi
A játék
kötelezettség
lezárultát
teljesítése
követő 8 év

Az érintetteket (játékosokat) megillető jogok
A Játékosnak, mint a fent megjelölt személyes adatok érintettjének joga van




információkat kérni az adatkezelésről, hozzáférést kérni az rá vonatkozóan
gyűjtött adatokhoz,
a megadott személyes adatok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének
korlátozását kérni, csakúgy, mint tiltakozni az adatkezeléssel szemben,
mindemellett joga van az adathordozhatósághoz, és ahhoz, hogy az
adatkezelésre vonatkozóan megadott hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Játékos a fent megjelölt jogait a DataprivacyHU@deloittece.com címre eljuttatott e-mail
útján tudja jelezni.

Amennyiben a Játékos a sorsolás időpontját megelőzően vonja vissza a hozzájárulását,
illetve kéri az adatai törlését, valamint az adatkezelés olyan módon történő korlátozását,
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hogy azzal az adatok sorsoláshoz való felhasználásá lehetetlenné válna, úgy ezt a Játékost
a Deloitte előzetes értesítés nélkül kizárhatja a sorsoláson való részvételből.
Jogaiknak megsértése esetén a Játékos jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszékhez fordulni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta
cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/)
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy jogainak sérelme következett
be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül
jár el.
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