
Tankönyvértékelő kérdőívhez 
kapcsolódó ajándéksorsolás részvételi 
szabályzata 

 
1. A Sorsolás szervezője a Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (1054 

Budapest, Szabadság tér 8-9., továbbiakban: „Szervező”) kérdőívet tett közzé az 

interneten a Szervező gondozásában kiadott Küldetések a pénz világában című 

tankönyvek értékelésére vonatkozóan ezen tankönyveket használó oktatási intézmények 

és pedagógusaik számára. („Tankönyvértékelő Kérdőív”). A Kérdőívet kitöltők között 

ajándéksorsolásos nyereményjátékot hirdet a Szervező a honlapján közzétettek szerint, az 

alábbiakban foglalt feltételekkel (a továbbiakban: „Játék”). A Játék lebonyolítását és 

adatfeldolgozását a Szervező végzi.  

2. Részvételi feltételek  

2.1 A Játékban kizárólag azok a Tankönyvértékelő Kérdőívet kitöltők vehetnek részt, akik 

kitöltötték és visszaküldték a Szervező részére a Küldetések a pénz világában című 

tankönyvek értékeléséről szóló kérdőívet (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékos a 

tankönyvértékelő kérdőív Szervező részére történő visszaküldésével  

• nevez a Játékra („Nevezés”); 

• a Szervező rendelkezésére bocsátja az adatait; 

• elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) meghatározott 

valamennyi feltételt. 

2.2. A Játékosok a nevük és a Pályázat során benyújtott személyes adataik, valamint a 

foglalkoztató oktatási intézményük alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges 

változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, 

de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség 

nem terheli.  

2.3. A Játékra benyújtott Nevezést a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a 

Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely 



okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból 

kizárhatja.  

3. A Játék Időtartama  

A játék 2018. február 7-től 2018. február 23-ig tart.  

4. A Játék menete: sorsolás, nyeremények  

4.1. Szervező 2018. március 13-án 11:00:00 órakor tart sorsolást a Játékosok között és 

hirdet nyertest az alábbi feltételek szerint:  

A Játékosok által beküldött 2.1. pont szerinti Tankönyvértékelő Kérdőívek közül 

leválogatásra kerülnek azok a Játékosok, akik a 2.1. pontban említett tankönyveket aktívan 

használják praxisuk során, majd ezen Játékosokat foglalkoztató oktatási intézmények nevei 

rögzítésre kerülnek egy papírszelvényen, ezt követően pedig a szelvények összehajtva – 

hogy a foglalkoztató intézmény neve takarva legyen – egy üveggömbbe kerülnek, ahonnan 

véletlenszerű húzással kerül ki 3 (három) nyertes.  

A sorsolás a Szervező Facebook honlapján 

(https://www.facebook.com/penziranytualapitvany/) élőben közvetítésre kerül.  

4.2. A Játékban résztvevők között 1-1 db Huawei B525S-23A típusú WIFI Router, 

valamint ahhoz kapcsoló 1 (egy) éves időtartamú mobilinternet előfizetés kerül 

kisorsolásra („Nyeremény”).  

4.3. A sorsolás nyilvános. A sorsolás helyszíne a Szervező 1054 Budapest, Szabadság tér 8-

9. szám alatti székhelye, azonban a sorsolás a Szervező Facebook oldalán keresztül élőben 

nyomon követhető lesz. 

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.  

5. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása  

5.1. A Szervező a nyertest a sorsolás napján értesíti email-en keresztül privát üzenetben 

(„Értesítés”). A megadott profil hiányosságáért/hibájáért a Játékos felel.  

5.2. Az Értesítés 5.1. pontban megjelölt okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Nyeremény átadására később egyeztetett 

időpontban, ünnepélyes keretek között kerül sor.  



Amennyiben a Játékos nem vesz részt ezen az ünnepélyes átadáson, úgy az őt 

foglalkoztató oktatási intézmény címére és a nyertes nevére kerül megküldésre a 

Nyeremény.  

5.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos 

részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes 

adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb 

okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. 

5.5. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem 

terheli.  

5.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékban kisorsolt nyertesektől bekérje a 

személyes dokumentumok másolatát a Nyeremények átvételére való jogosultság 

igazolásaként, illetve a Nyeremény átadásakor azokat eredetiben ellenőrizze. 

6. Adózás, költségek  

6.1. A nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.  

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok  

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt 

vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

7.1.1 személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényi 

(“Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az 

adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik. Az 

adatkezelés érintettjeinek jogait az Adatvédelmi törvény 14. § - 19. §-ában foglalt 

rendelkezések tartalmazzák. 

7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a 

Játékkal kapcsolatosan, illetve a sorsolás szerint nyilvánosságra hozza,  

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 

rendelkezését.  

7.2. A Szervező adatkezelési tájékoztatója megtalálható a 

http://penziranytu.hu/adatkezelesi-tajekoztato webcímen, a tájékoztató 

http://penziranytu.hu/adatkezelesi-tajekoztato


tartalmazza a Szervező elérhetőségeit, amelyeken az érintettek fel tudják venni a 

kapcsolatot a Szervezővel.  

7.3. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, célja a jelen Játékszabályzat szerinti sorsolás 

lefolytatása. A személyes adatokat kizárólag a Szervező munkatársai ismerhetik meg. 

7.4. Az érintettek jogaikat az Adatvédelmi Törvényben foglaltak szerint az illetékes 

bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtt 

jogosultak érvényesíteni. A NAIH elérhetőségei a következőek: posta cím: 1530  

Budapest, Pf.: 5., cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 

(1) 391-1400, Fax:+36 (1) 391-1410, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: 

http://naih.hu. 

8. Vegyes rendelkezések  

8.1 A kitöltött kérdőívek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem 

valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező hibáján kívüli – 

elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező 

semmilyen felelősséget nem vállal.  

8.2 A Szervező a sorsolás Facebook oldalán történő közvetítésével kapcsolatosan kizárja a 

felelősségét minden, a www.facebook.com-ot, a Weboldalt, illetve az azt működtető 

szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére.  

8.3 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen 

tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz.  

8.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide 

értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb 

közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.  

8.5 A Játékban történő részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és feltétel nélküli 

elfogadását jelenti a Játékos részéről. 

Budapest, 2018. február 1.  

Pénziránytű - Alapítvány Szervező  
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