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Anya-talpaló karácsonyi játék 

részvételi szabályzata 

A Játék szervezője: Az Anya-talpaló weboldal tulajdonosa, Molnár-Simon Tímea E.V (a továbbiakban: "Szervező"). 

A nyereményjátékokban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, amennyiben teljesíti a 
nyereményjáték kiírásában szereplő feltételeket. 
 
A nyereményjáték időtartama: 2019.12.12. 20 órától 2019.12.20-án 20 óráig  
A nyertes kihirdetése 2019.12.22-én 20 óráig történik meg 
A nyeremény: 30 000 Ft értékű Szállásguru utalvány 

 
A játék lezárultával 1 nyertest sorsolunk számítógépes program segítségével  
Az 1 fő nyertest a játék FB posztja alatt közzé tesszük. A nyertessel továbbá közvetlen e-mailben is felvesszük a 
kapcsolatot. A nyeremény elektronikusan a megadott e-mail címre kerül elküldésre a nyertesnek. 

 
Az anyatalpalo.hu/karacsonyijatek oldalon feltett nyereményjáték kérdésekre történő hiány nélküli helyes válasz 
leadásával a játékos automatikusan elfogadja a Játék feltételeit, részt vesz a Játékban és a sorsoláson. A 
játékosnak adatai kezeléséhez („pipa” lehelyezésével) is hozzá kell járulnia. 

 
A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendeletének 
(„GDPR”) megfelelően kezeli. 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás 
birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata. 
Azáltal, hogy a Játékos elfogadja az adatkezelési szabályokat, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

Kezelt adat 
típusa Adatkezelés célja 

Adatkezelés 
jogalapja Adatkezelés időtartama 

Név  

• Játékos azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pontja 
szerinti 
hozzájárulás 

Nyeremény kézbesítését 
követő munkanapig 

• Játékban való részvétel 

• Sorsolás lebonyolítása 

• Nyeremény kézbesítése 

• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a 
Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban 

• Nyertes közzététele a Facebookon 

E-mail cím  

• Játékos azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pontja 
szerinti 
hozzájárulás 

Nyeremény kézbesítését 
követő munkanapig 

• Játékban való részvétel 

• Sorsolás lebonyolítása 

• Nyeremény kézbesítése 

• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a 
Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban 

• Nyertes közzététele a Facebookon 

Születési 
dátum 

• Játékos azonosítása 
GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pontja 
szerinti 
hozzájárulás 

Nyeremény kézbesítését 
követő munkanapig • Játékban való részvétel 

• Sorsolás lebonyolítása 
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• Nyeremény kézbesítése 

• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a 
Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban 

• Nyertes közzététele a Facebookon 

Telefonszám  

• Játékos azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pontja 
szerinti 
hozzájárulás 

Nyeremény kézbesítését 
követő munkanapig 

• Játékban való részvétel 

• Sorsolás lebonyolítása 

• Nyeremény kézbesítése 

• Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a 
Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban 

Az adatkezeléshez való hozzájárulását a Játékos bármikor visszavonhatja, korlátozhatja, vagy kérheti adatai 
helyesbítését. Mindezen kérelmeket a Játékos az alábbi elérhetőségen közölheti a Szervezővel: 
info@anyatalpalo.huA nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható. 

Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a 
Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, 
azzal összefüggésbe nem hozható. A játék szervezője: az Anya-talpaló oldal. 

 

Bp, 2019. december 10. 

 


