Játékszabályzat - Zöldiránytű
1. Szervező
A Pénziránytű Alapítvány (székhelye 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.;
továbbiakban: „Szervező”) „Zöldiránytű” címmel nyereményjátékot
(továbbiakban: „Játék”) szervez az alábbi Játékszabályzatban (továbbiakban:
„Szabályzat”) foglalt feltételekkel.
2. Résztvevő játékosok
A Játékban 14. évét betöltött, 9-14. évfolyamos tanuló, magyar állampolgárok
vehetnek részt (továbbiakban: „Játékos”).
A Játékban való részvétellel a Játékos teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a
jelen Szabályzatban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának
módját.
3. A Játék időtartama
A Játék 2021. április 12. – április 30. között zajlik.
4. A Játék menete, részvételi feltételek
1.
Töltsd le a Zöldiránytű Applikációt (ingyenes!) a Google Play Áruházból
vagy az App Store-ból.
2.
Nyisd meg a „Szemét vagy hulladék?” fejezetet és keresd meg a
véleményszavazást!
3.
Válaszolj a kérdésre, add meg a szükséges adatokat, amelyet a játék
lezárultát követően nem tárol és a nyertesek értesítésén túl semmilyen más célra
nem használ fel a Pénziránytű Alapítvány.
4.
Az adatoknál pontosan add meg az iskolád nevét és az e-mail címedet, hogy
elérhessünk, ha nyersz!
A játékban egy személy egy alkalommal vehet részt. Amennyiben egy személy
többször is szavaz, a sorsolás során az adatait egyszer veszik figyelembe.
5. Nyeremények
1.
A kitöltők között kisorsolunk 3 db JBL Flip 5 hordozható Bluetooth
hangszórót. Nyereményre kizárólag magyarországi középiskolában tanulói
jogviszonnyal rendelkező, 14. évét betöltött, 9-14. évfolyamos tanuló jogosult, a
tanulói jogviszonyt a kisorsolt nyerteseknek igazolni szükséges.
2.
A Pénziránytű Iskolahálózathoz tartozó vagy április 30-ig csatlakozó
középiskolák közül amelyik a legtöbb kitöltést generálja, 150 ezer Ft
alapítványi támogatást nyer, amely a pénzügyi nevelésre fordítható. A
nyilvánvalóan osztály- illetve iskolalétszám feletti kitöltések érvénytelenek és az
iskola elveszíti a jogosultságot a támogatásra. Holtverseny esetén sorsolás dönt a
nyertesről.

3.
A Pénziránytű Iskolahálózathoz tartozó vagy április 30-ig csatlakozó
középiskolák tanárai közül az, aki a legtöbb kitöltést generálja (a legtöbb
válaszadó nevezi meg), 120 ezer Ft értékű Edigital vásárlási utalványt nyer. A
jogosultságot munkáltatói igazolással kell igazolni. Holtverseny esetén sorsolás
dönt a nyertes személyéről.
4.
A Pénziránytű Iskolahálózathoz március 31-ig csatlakozott iskolák a
Kiemelt Pénziránytű Iskola aktivitási versenyben minden véleményszavazás
kitöltéssel iskolájuknak pontokat szerezhetnek és így jelentősen növelhetik az
esélyét annak, hogy elnyerik a megtisztelő címet és a vele járó 150 ezer Ft
támogatást a 2021/2022-es tanévre. A nyilvánvalóan osztály- illetve
iskolalétszám feletti kitöltések érvénytelenek és az iskola elveszíti a jogosultságot
az aktivitási pontokra.
•

30-60 letöltés - 20 pont

•

61-150 letöltés – 50 pont

•

151-250 letöltés- 90 pont

•

251+ letöltés – 140 pont

6. Sorsolás, Kapcsolatfelvétel, Nyertesek kihirdetése, Nyereményátadás
Sorsolás: Szervező a játék határidejét követően 14 napon belül sorsolja ki a
nyertes Játékosokat (Nyertesek).
A nyertes iskola és tanár: Az iskola esetében az iskolahálózati adatbázisban
nyilvántartott intézményvezetői és kapcsolattartó tanári e-mail címre kerül az
értestés megküldésre, a nyertes tanár esetében az intézményvezetővel vesszük
fel a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvétel: A sorsolás eredményét követően Szervező felveszi a
kapcsolatot a Nyertesekkel az általa megadott elérhetőségen (e-mail cím). Játékos
vállalja, hogy maximum 5 munkanapon belül reagál Szervező üzenetére.
Nyertes kihirdetése: Szervező a Nyertesek nevét Facebook poszt, honlap cikk,
sajtóhír formájában közli. Nyertes akkor jogosult a nyereményre, ha nevének
közléséhez hozzájárul.
Nyeremény átadása: A kapcsolatfelvételt követően a nyertes Játékos köteles
együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az
eredményhirdetés időpontját követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény Szervező terhére nem róható
fel. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja
biztosítani. A Játékban résztvevők vállalják, hogy együttműködnek a Szervezővel
annak érdekében, hogy nyereményük átadása a fentiekben írt határidőn belül
megtörténjen.

Amennyiben a Szabályzatban rögzített határidőkig sikertelen a nyertes Játékossal
történő kapcsolatfelvétel, vagy a nyeremény időben történő átadása meghiúsul,
vagy a nyertes Játékos nem teljesíti a Szabályzat feltételeit, Szervező pótnyertest
hirdet ki, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.
Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolást későbbi
időpontban tartsa meg, valamint, hogy a Szabályzati feltételeknek megfelelő,
érvényes véleményszavazás hiányában ne sorsoljon Nyereményt.
7. Személyes adatok kezelése
Annak érdekében, hogy Szervező a nyereményjátékot lefolytathassa, szükség van
a Nyertes azonosítására és ennek megfelelően az alábbi adatok kezelésére:
- e-mail cím,
- életkor,
- iskola neve,
- iskola címe,
- osztály,
- opcionálisan a tanár neve, valamint
- a Nyertes és a Pénziránytű Alapítvány közötti e-mail üzenetváltás tartalma,
ami tartalmazhat személyes adatokat.
Ezeket az adatokat Szervező a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kezeli és
kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatos beazonosítás és kapcsolattartás
céljából. Szervező a Játékost semmilyen egyéb célból nem keresi meg vagy adatait
nem kezeli.
A fenti adatokat Szervező a nyereményjáték végét követő három munkanapig
kezeli. Mivel elképzelhető, hogy a Nyertes nem jelentkezik határidőn belül, ezért
ilyen esetben új nyertes sorsolására kerül sor, emiatt a nyereményjáték végének
az az időpont tekintendő, amikor a Nyertes átveszi a nyereményét vagy abban az
esetben, ha bármely okból nem lefolytatható a nyereményjáték, akkor a
nyereményjáték lezárásáról szóló közlemény közzétételének időpontját.
A Játékosnak bármikor joga van visszavonni a nyereményjátékra való
jelentkezését és az azzal együtt adott adatvédelmi hozzájárulását, ilyenkor a
Játékos adatait haladéktalanul törlésre kerül. A Játékos visszavonó nyilatkozata
ilyen esetben nem érinti a nyilatkozat átvételéig folytatott adatkezelés
jogszerűségét.
Végül a vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a nyereményjáték nyertesével
aláírt iratokat Szervező nyolc évig kezelje. Ezt a kötelezettséget a számviteli
törvény (2000. évi C. tv.) 169. § (1) bekezdés írja elő azért, mert a nyeremény
átadásához szükséges dokumentumok számviteli bizonylatnak minősülnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Játékos a Szervező címeire küldve, e-mailben vagy postai küldeményben kérheti,
hogy a Pénziránytű Alapítvány díjmentesen teljesítse az alábbi kérelmek
bármelyikét:
- Tájékoztatáskérés az adatkezelésről és a kezelt személyes adatok
másolatának kikérése,
- Hibás vagy hiányos adatok helyesbítése vagy kiegészítése,
- Adataid törlése,
- Az adatkezelés korlátozása,
- A hozzájárulás visszavonása,
- Tiltakozás az adatkezelés ellen.
A fenti jogok részletes leírása:
Tájékoztatáshoz való jog:
A Pénziránytű Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett
valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.
Hozzáféréshez való joga:
A Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy a
Pénziránytű Alapítvány kezeli-e az adataidat. Amennyiben igen, úgy a Játékos
másolatot kérhet adatokról és tájékoztatást az alábbiak vonatkozásában:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat a Pénziránytű Alapítvány közölte vagy közölni fogja,
ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli)
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
jár.
Helyesbítés joga:

Játékos kérheti a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a
hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog:
Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén a Játékos jogosult arra, hogy
kérésére indokolatlan késedelem nélkül a személyes adatai törlése kerüljenek:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a
Szervező gyűjtötte vagy más módon kezelte;
• a Játékos visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
• a személyes adatokat a Szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból
szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
A Játékos kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló
feltételek esetén:
• a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
• a Pénziránytű Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a
Pénziránytű Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos
jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a
Játékost Szervező előzetesen tájékoztatja.
Adathordozáshoz való jog:
A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa. Az adathordozhatóság jogának feltétele az, hogy az adatkezelés
automatizált legyen és a jogalapja hozzájárulás vagy szerződés. A jelen
tájékoztató elkészítésekor az adatkezelés nem automatizáltan folyik, de ha ebben
változás következik be, akkor arról a Játékos tájékoztatást kap.
Tiltakozás joga:
A Játékost két esetben illeti meg a tiltakozás joga: ha direkt marketing célból
folyik az adatkezelés (ami esetünkben nem áll fenn), illetve akkor, ha annak
jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke. Ez az utóbbi eset
előfordulhat (pl. ha beperlik a Szervezőt), de a jelen tájékoztató elkészítésekor
ebből a célból sem folyik adatkezelés. Ha mégis sor kerül erre, akkor a tiltakozás
kapcsán a Szervező összemérné a tiltakozó jogait és érdekeit, valamint annak a
személynek a jogait és érdekeit, akinek az érdekében folyik az adatkezelés a
GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint, a tiltakozás akkor sikeres, ha a tiltakozó
jogai megelőzik az érdekelt jogait.
Visszavonás joga:
A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
Eljárási szabályok:
Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatjuk a Játékost.
Ha a Játékos e-mail útján nyújtja be a kérelmet, a válasz is elektronikus úton kerül
megadásra, kivéve, ha azt a Játékos kifejezetten másként kéri.
A Játékos kérésének elutasítása esetén a Játékost tájékoztatjuk annak okáról,
valamint a lenti panaszjogáról, illetve bírósági jogorvoslati jogáról.
Ha a Játékos úgy véli, hogy adatvédelmi jogai sérültek, úgy panaszt tehet a
Pénziránytű Alapítvány címein, és jogos panasz esetén elkövetünk mindent annak
érdekében, hogy elhárítsuk a panaszra okot adó körülményt. Emellett a Játékos
jogosult közvetlenül az illetékes hatóságnál is panaszt tenni az alábbi
elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu
Továbbá a Játékos polgári peres eljárást indíthat az illetékes bíróság előtt.
8. Felelősségkizárás
A Játék nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem az Instagrammal, azt a
Facebook vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy
szervezi, így a Facebookot és az Instagramot a Játékból eredően, vagy azzal
kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem
köteles és nem is jogosult. A Játék tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.
9. Egyéb feltételek
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt
felelősség nem terheli. A Játékosok az applikációban megadott
véleményszavazáson történő részvétellel a Szabályzat valamennyi feltételét
elfogadják.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik résztvevő
részéről a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
Szervező a pályázat időtartama alatt fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat
módosítására, ill. kiegészítésére.

10. Háttér
A Pénziránytű Alapítvány (cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) küldetése,
hogy segítse az egyének és a családok felelős, megalapozott anyagi döntéseit, és
szemléletformáló programjai eredményeként javuljon a lakosság pénzügyi
tudatossága.
További információ: www.penziranytu.hu
Email: penziranytu@penziranytu.hu
A Pénziránytű Alapítvány középiskolások számára létrehozott közösségi oldala
Pénzbook néven megtalálható a Facebookon
(www.facebook.com/penziranytu.penzbook) és az Instagramon
(www.instagram/penziranytu.penzbook), melyen a diákok számára mindennapi
pénzügyi tanácsok, pénzzel kapcsolatos érdekességek, játékok, feladványok
jelennek meg, valamint az oldal hírt ad a Pénziránytű Alapítvány diákokat
megcélzó kampányairól, versenyeiről, híreiről is.
11. Kapcsolat
A Játékkal kapcsolatos kérdést feltenni a penziranytu@penziranytu.hu címen
lehet.
2021. április 7.
Pénziránytű Alapítvány

