
“Anya csak egy van“ 

hivatalos Játékszabályzata 

 
 

 

1. A Játék szervezője 

A “Anya csak egy van“ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) 

szervezője/adatkezelője az ECE Projektmanagement Budapest Kft (székhely: 1106 Budapest, 

Örs vezér tere 25/a  cégjegyzékszám: 01-09-878414, adószám: 12144341-2-42), a 

továbbiakban: ECE Budapest Kft. vagy Szervező). A Szervező a lebonyolítási feladatokkal, 

videók elkészítésével megbízta az Energobuild Hungary Kft. Médiadivízióját, az Alföld 

Televíziót (továbbiakban: Alföld Televízió).  

A Játék részletes leírását jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) tartalmazza. 

 

 

2. A Játékban résztvevő személyek 

A nyereményjátékban azon gyermekek vehetnek részt, akiknek szülője vagy gondviselője 

aláírta az Adatkezelési tájékoztatót és az adatkezelési hozzájárulás dokumentumot. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az 

itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói. Továbbá a 

szervező által üzemeltetett Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban bérleményt üzemeltető/ 

szolgáltatást nyújtó cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezek Ptk. 685. § b) 

pontjában meghatározott hozzátartozói sem. 

 

3. A Játék időtartama 

A felvételek 2018.05.02-2018.05.06. között készülnek és 2018.05.08-ig az összes játékban 

részt vevő videó feltöltésre kerül 

A nyereményjáték 2018.05.22. 12.00 óráig tart. 

 

4. A Játék menete, eredményhirdetés 

A játékban  2018.05.02-03-04. napján16.00 és 19.00 óra között, illetve  05.05-én 10.00-19:00 

óra között, 05.06-án 10:00-18:00 óra között a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont területén 

található Anyák napi helyszínen személyesen vehetnek részt a gyerekek, az anyák napi üzenet 

elmondásával. A felvétel sikerességéhez az Alföld Televízió egy riportert biztosít, aki 

irányított kérdésekkel ösztönzi a gyerekeket a válaszadásra.  

A fenti helyszínen videofelvétel készül, mely a Fórum Debrecen youtube csatornájára kerül 

feltöltésre.  

A videofelvételt az Alföld Televízió munkatársai elsődleges feltöltést megelőzően ellenőrzik, 

amennyiben annak szöveges és/vagy képi tartalma nem megfelelő, úgy a videó nem kerül 

feltöltésre.  

A nyereményjátékban kizárólag a feltöltött videók vesznek részt.  

A fenti időpontig megtekintett legnézettebb videón szereplő gyermek kap ajándékot. A videó 

megtekintések számára vonatkozóan a www.youtube.hu  hivatalos számlálóját fogadjuk el. 

A kiírt „megtekintés száma” információ alapján a legmagasabb értéket mutató videó lesz a 

mérvadó. 

Az ajándék egy családi belépő a Koppány Kalandparkba.  

A nyertes nevét 2018.05.23-án 16.00 óráig a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont Facebook 

oldalán tesszük közzé, és a megadott elérhetőségek egyikén felvesszük a kapcsolatot a 

szülővel.  

A nyeremény átvétele személyesen történik a Csapó utca 30. szám alatti irodában.  

http://www.youtube.hu/


A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása 

a Szervező által megszabott határidőben megtörténhessen.  A nyeremény átvétele után az 

azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem 

vállal. 

A nyeremény készpénzre nem váltható. 

 

A játékosok vállalják, hogy a rendezvény időtartama alatt, valamint a díjátadáskor a 

szervezők róluk felvételeket készíthetnek, és a fotókat, amelyeken felismerhetők és 

beazonosíthatók az ECE Budapest Kft., ill. az Fórum Debrecen Bevásárlóközpont nyomtatott 

és elektronikus anyagaiban felhasználhatja, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a 

bevásárlóközpont adatbázisában rögzítse, és marketing céljaira használja. Ezeket 1 évig 

tárolja a Szervező, azt követően törlésre kerülnek. 

 

 

5. Adózási kérdések 

A Szervező vállalja, hogy a nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő személyi 

jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen 

felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide 

tartozik pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazási költség, stb). 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban 

 

 

 



Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás 

“Anya csak egy van“ 

eseményhez 
 

Örömmel vesszük, hogy Ön és gyermeke is részt vesz a Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpontban 2018. május 02-06. napja között megtartott Anyák napi videós 

nyereményjátékunkon. 

A nyereményjátékban azok a szülők vesznek részt, akiknek gyermeké(i)ről - a Fórum 

Debrecen helyszínén - videofelvétel készült és video-megosztás során a felvétel közzétételre 

került. A részvétel önkéntes. 

A videofelvétel biometrikus adatnak minősül mivel azon az Ön és gyermeke(i) arcképe 

látható, ennek megfelelően az adatok abban az esetben kezelhetőek, amennyiben az Ön 

kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez. Az Energobuild Hungary Kft, mint Adatfeldolgozó a videofelvételek 

elkészítésével megbízott társaság. A Company Infó Kft., mint Adatfeldolgozó a videók 

megosztásáért felelős társaság 

Az adatok kezelésének célja: nyereményjátékban való részvétel, videofelvétel közzététele 

nagy nyilvánosság számára, kapcsolattartás. 

Adatkezelő neve: ECE Projektmanagement Budapest Kft. 1106 Budapest Örs vezér tere 

25/A 

Adatfeldolgozó: Energobuild Hungary Kft. (Alföld Televízió) Székhely 4024 Debrecen 

Csapó utca 30.  

Adatfeldolgozó:Company Infó Kft. 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ép. 4. lház. 

4. em. 2. 

 

 

A biometrikus adatait tartalmazó videofelvétel az alábbi internetes csatornán kerül 

megosztásra: https://www.youtube.com/user/forumdebrecen. 

 

Adatok tárolásának időtartama: a nyereményjáték vége 2018.05.23., ezt követően még 1 

évig lesznek elérhetők a videofelvételek a nyilvános internet oldalakon.  

Az Alföld Televízió a videofelvételek saját másolatát és az Ön kapcsolattartási adatait a 

nyeremény játék végét követő 1 héten belül véglegesen törli. 

Adatkezeléshez kapcsolódóan Ön kérheti az Önre és gyermekére vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 

valamint Ön jogosult az Ön által számunkra megadott adatokat géppel olvasható formában 

megkapni (adathordozhatósághoz való jog).  

A videofelvétel és a kapcsolattartáshoz szükséges itt megadott személyes adatok kezelése az 

Ön hozzájárulásán alapul, amelyet bármikor visszavonhat info@forumdebrecen.hu címre 

küldött levelében, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatom, amennyiben a nyereményjáték vége 

előtt vonja vissza adatkezelési hozzájárulását, úgy adatai törlését követően a 

nyereményjátékban nem tud részt venni. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 

Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400) 

Az Szervező fontosnak tartja a természetes személyek személyes adataik kezelésével 

összefüggő védelem biztosítását, ennek megfelelően az Európai Unió rendelete (GDPR) 

előírásai szerint kezeli a személyes adatokat. Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni 

https://www.youtube.com/user/forumdebrecen


adatkezelési eljárásunk részletes szabályairól Adatkezelési szabályzatunkat 

www.forumdebrecen.hu oldalon olvashatja el. 

 



ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

A “Anya csak egy van“ elnevezésű nyereményjáték ECE Projektmanagement Budapest Kft., 

mint Szervező (Adatkezelő), Energobuild Hungary Kft.–Alföld Televízió, mint a videók 

elkészítéséért, elsődleges feltöltéséért  felelős társaság (Adatfeldolgozó), valamint a Company 

Infó Kft, mint a videók feldolgozásáért, megosztásáért felelős társaság (Adatfeldolgozó) 

kezelésében valósul meg.  

 

 

A fenti tájékoztatást megértettem és hozzájárulok az alábbi kapcsolattartási adataim és az 

“Anya csak egy van“ 
eseményen gyermeke(i)mről elkészült videofelvétel kezeléséhez és közzétételéhez a fenti 

tájékoztatóban meghatározottak szerint. 

Név: 

………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím vagy telefonszám 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………….. 

aláírás 

 

Adatkezelés:  

 

Az adatok kezelését, feldolgozását és lebonyolítását a Szervező végzi. Mind a Szervező, mind 

megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan 

kezeli. 

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. 

A játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Szervező az ECE 

Projektmanagement Budapest Kft, az adatvédelmi kötelezettségének az adatkezelés 

bejelentésével eleget tesz. Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti 

adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást 

(kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését 

(FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont Igazgatósága, postai cím: 4029 Debrecen Csapó utca 

30.; e-mail cím: info@forumdebrecen.hu). 

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az 

adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre a továbbiakban nincs lehetőség. 

A Szervező a Játékosok személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja 

biztosítani, a jelen játékszabályban foglaltakon túl is köteles minden olyan intézkedést 

megtenni, amelynek a költség/ráfordítás igénye és az ez által biztosítani kívánt védelmi szint 

egymással arányban áll. 

 


