
A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐJE 

Jelen szabályzat az Atomerőmű Sportegyesület hivatalos Facebook oldalán 2019. 
július 22. 09:00. - 2019. július 26. 22:00. között zajló „Mennyire ismered az ASE-t? 
Facebook játék” elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Játék). 
A Játék szervezője az Atomerőmű Sportegyesület. A Nyereményeket a Szervező 
biztosítja. 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  

1. A Játékban részt vehet minden Facebook felhasználói fiókkal rendelkező 
természetes személy, aki megfelel a következő feltételeknek: 
18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, vagy 18 év alatti, 
korlátozottan cselekvőképes személy azzal a feltétellel, hogy a Nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint 
a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes 
képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet 
gyakorló szülővel együtt – jogosult (továbbiakban: Játékos). 
2. A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és 
elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát. 
A Játékos a részvétellel automatikusan elfogadja, hogy nyertessé válása esetén a 
Szervező hivatalos Facebook oldalán nevét ennek tényéről szóló posztban közzé tegye. 
A pályázati anyag benyújtásával a Játékos hozzájárulását adja, hogy az Atomerőmű 
Sportegyesület a játékkal kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje a jelen 
Szabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.  
A 16. életévét be nem töltött Játékos személyes adatainak kezeléséhez törvényes 
képviselőjének hozzájárulása szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú 
pályázata törvényes képviselőjének az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata 
nélkül érvénytelen.  
A törvényes képviselő a www.ase.hu weboldalon található „Hozzájáruló nyilatkozat 
„Mennyire ismered az ASE-t? Facebook játék” megfelelő kitöltésével, aláírásával és 
az Atomerőmű Sportegyesület részre elektronikus úton az iroda@ase.hu e-mail címre 
való elküldéssel tehet eleget ezen kötelezettségének.  



A Játékosok és törvényes képviselőik személyes adatainak kezeléséről a www.ase.hu 
weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz részletes tájékoztatást. 
3. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem 
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt 
venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 
4. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint 
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a 
hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A JÁTÉK MENETE 

A Játék időtartama:  
2019. július 22. 09:00 – július 26. 22:00  
 

 A Játék részletes szabálya: 
A játék időtartama alatt minden nap felkerül egy kérdés az Atomerőmű Sportegyesület 
Facebook oldalára. A hét során a minden kérdésre helyesen válaszoló között 3 db 
ajándékcsomag kerül kisorsolásra. A Játékosoknak a posztban feltett kérdés alá kell 
bekommentelni a helyes választ. A három nyertest online programmal, véletlenszerűen 
sorsoljuk ki. A Játékosoknak a nyereményjátékot hirdető posztban feltett kérdések alá 
kell kommentben a helyes választ megadni, erre július 26-án 22:00 óráig van 
lehetőség. Az ezt követően beérkező kommenteket nem fogadja el a Szervező.  

 
A Nyertesek száma:  
A nyereményjáték ideje alatt, a helyesen válaszolók közül összesen 3 nyertes kerül 
kihirdetésre.  
 
Eredményhirdetés:  
Július 29-én, a játék lezárását követően a Szervező az Atomerőmű Sportegyesület 
hivatalos Facebook oldalán bejegyzés formájában nyilvánossá teszi a nyertes 
Facebook felhasználói nevét, akit emellett a Szervező privát üzenetben is értesít.   
 

Nyeremény:  



A nyereményjáték ideje alatt a feltett kérdésekre helyesen válaszolók között 3 db 
ajándékcsomag kerül kisorsolásra. A három nyertest online programmal, 
véletlenszerűen sorsolja ki a Szervező. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan 
nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereményhez 
kapcsolódó adók megfizetését a Szervező teljes egészében átvállalja. A nyeremény 
készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és másra 
át nem ruházható.  
 

A nyeremények átvétele: 
Az ajándékcsomagokat lehetőség szerint személyesen lehet átvenni, igény esetén a 
Szervező postai úton küldi el a Nyereményt legkésőbb 2 (két) héttel az után, miután a 
Nyertes Játékos megadta a Szervező által kért adatokat (név, lakcím vagy postacím). 
Személyes átvételre az Atomerőmű Sportegyesület épületében van lehetőség 
nyitvatartási időben. 
A Nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. A Szervező 
nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertesek ennek nem tesznek eleget, és a 
nyeremény átvétele emiatt, illetve bármely olyan okból meghiúsul, melyért a Szervező 
nem felelős, és emiatt a nyeremény a továbbiakban nem vehető át. 
A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A 
Nyeremények kézbesítésének késedelméért a Szervező a nyertesek felé semmiféle 
felelősséget nem vállal. 
 

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 
- a Játékszabályzatban meghatározott valamely ok miatt kizárásra kerül 
- az általa megadott személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy tévesek, 
és ennek következtében a Szervező a Nyereményt nem tudja átadni a Nyertes számára 
- a Nyertessel bármely olyan okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot, mely a 
Szervező felelősségi körén kívül esik 
- a kért adatokat nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, és ezáltal 
a Nyeremény Nyertesnek való átadása meghiúsul 
- korlátozottan cselekvőképes Nyertes nem mutatja be vagy küldi el szülőjének, illetve 
törvényes képviselőjének beleegyező nyilatkozatát legkésőbb a nyeremény átvételéig. 
 



 
 

 ADATVÉDELEM 
1. A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, azonban 
Nyeremény elnyerése esetén a Játékos valós nevének és postacímének megadása a 
Nyeremény átadásának előfeltétele. Az Adatkezelő az adatokat harmadik felek részére 
nem továbbítja, kizárólag a jelen Játékszabályzatban részletezett célra, és kizárólag a 
Nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre, 
nyereményének átadására, illetve panaszkezelési eljárása során használja fel. A 
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően az Adatkezelőt felelősség nem terheli. 
2. A Játék résztvevőinek adatait az Adatkezelő a Játékszabályban meghatározottaktól 
eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve a megküldött adatokat 
kizárólag a játék lezárását követő 30 (harminc) napig őrzi meg, ezt követően az adatok 
törlésre kerülnek. 
3. A Játékos az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és 
indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a 
megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. 
A visszavonás kézhezvételét követően az Adatkezelő a Játékos nevét haladéktalanul 
törli. Az adatkezelő a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig 
elektronikus levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy 
egyértelműen azonosítható legyen. 
Visszavonó nyilatkozat elektronikus levél útján történő megküldése esetén szükséges, 
hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot arról a Facebook felhasználói profiljáról 
küldje meg, amely alapján azonosítható, és mellyel a nyereményjátékban részt vett, 
vagy azokat egyértelműen megjelölje. A Játékos a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó 
e-mail-t az Szervező Facebook profiljának címezze. 
Visszavonó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén kérjük, hogy a Játékos a 
visszavonó nyilatkozatot az alábbi címre szíveskedjen megküldeni: 7030 Paks, 
Gesztenyés u. 2. Atomerőmű Sportegyesület.  
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az adatkezelő tájékoztatja a 
Játékosokat a módosításokról. 
5. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a személyazonosságát igazoló 



nélkülözhetetlen személyes adatait (név, lakcím vagy postacím), az Adatkezelő a 
nyeremény átadása céljából az információs önrendelkezési Jogról és az Információ 
Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Adatvédelmi Törvény), valamint az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (Általános Adatvédelmi 
rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.  
6. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkül beleegyezik 
abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények 
átadása céljából, a nyereményjáték lezárását követő 30 (harminc) napig felhasználja. 
7. A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén a Szervező a nyerés 
tényét, továbbá a Nyertesek nevét, illetve nyereményeiket hivatalos Facebook oldalán 
közzétegye. 
8. A Játékosok személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a Játékosokkal történő 
kommunikációra használja, majd azokat a nyereményjáték lezárását követő 30 
(harminc) nap után törli.  
9. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu., posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 
(1) 391-1410) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása 
szerint- a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja.  

 
PANASZKEZELÉS 
1. A Játékosoknak joguk van az eredmény kihirdetését követő 14 (tizennégy) napon 
belül írásbeli panasszal élni. A határidő lejárta után beérkezett panaszok nem kerülnek 
elbírálásra. Az írásbeli panaszokat az iroda@ase.hu címre szíveskedjenek beküldeni a 
következő tárgyban „Mennyire ismered az ASE-t? elnevezésű Facebook 
nyereményjáték”. 
2. Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell: a) a panasztevő Játékos 
Facebook felhasználói neve; b) panasz részletes leírása, a panaszt alátámasztó iratok, 
dokumentumok és egyéb bizonyítékok, amennyiben ilyenek vannak. 
3. A panaszosok a panasz elbírálásáról írásos tájékoztatást kapnak, elektronikus 
formában a panasz elbírálását követő 14 (tizennégy) napon belül, a panasztevő által 
megadott címre. Az Adatkezelő a panaszos személyes adatait csak és kizárólag a 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naih.hu%2F&h=AT2dhc557KL3TosXMNBv7ggh25gYBi_3XduByguhIwnwb9r0Wxq7gsY8SC6CfJ4nIUAHPvu69wmsCx5SI7Y77PkZcv7MTUiVFmL-6-GfAFnAai4fIQUzC7cbduNhEfniCrEM


panaszkezelés idején, és panaszkezelés céljára használhatja fel, a panasz kezelése után 
az adatok törlésre kerülnek. 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy azon kommenteket, amelyek tartalmukban 
másokra sértők lehetnek vagy nem azonosak a Játékkal, illetve a Szervező 
értékrendjével, szellemével, érvénytelennek minősíti, és azonnali hatállyal kizárja a 
Játékból. A Szervező döntése az érvénytelenítés kérdésében végleges, az nem 
vitatható. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök 
rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. 
A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, 
amely tőle független okokra vezethető vissza.  
A Szervező fenntartja magának a jogot a Nyereményjáték szabályzatának 
megváltoztatására, amennyiben ezt szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a 
Játékosok az Atomerőmű Sportegyesület Facebook oldalán értesülhetnek.  
 
 

Atomerőmű Sportegyesület 
 


