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1. A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐJE 

 

Jelen szabályzat az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság tulajdonában lévő mvmsolar.hu weboldalon 2018.03.20. 
11:51 - 2018.05.02 12:00. között zajló #1151 elnevezésű Instagram 
nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Játék.) 

A Játék szervezője az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., Adószám: 
10760798-2-44 Cégjegyzékszám: 01 10 041828) (továbbiakban: Szervező vagy 
Adatkezelő). A Játék lebonyolítója a Trinity Communications Kft. (székhely: 1037 
Budapest, Kiscelli utca 104., cégjegyzékszám: 01-09-951834; adószám: 
23076763-2-41) (a továbbiakban: Lebonyolító vagy Adatfeldolgozó). A 
Szervező és a Lebonyolító jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően 
jár el a Játék megszervezése és lebonyolítása során. 

A Nyereményeket a Szervező biztosítja. 

 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  

1. A Játékban részt vehet minden Instagram 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 Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító tisztségviselői, 
alkalmazottai és azok Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozói. 

3. A Játékban részt vevő 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 és Instagram oldalán nevét ennek 
tényéről szóló posztban közzé tegye. 

4. 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. 

5. 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. 

 

3. A JÁTÉK MENETE 

A Játék időtartama:  

2018.03.20. 11:51 - 2018.05.02. 12:00 

A Játék részletes szabályai: 

A Játékosoknak a Játék időtartama alatt a ’#1151’ kifejezéssel publikusan meg 
kell osztania olyan saját tulajdonú képet vagy videót amely kampányakciótól 
függetlenül 11:51 perckor készültek. 

Egy Játékos egyszerre több képpel is pályázhat. 

A Játékos a Játékban kizárólag olyan, saját alkotást képező képpel pályázhat, 
amelyhez fűződő szellemi tulajdon jogokkal rendelkezik. 

A beérkező képeket, videókat az mvmsolar.hu weboldalon gyűjtjük, erre 
alkalmas „csempés” formátumban. 

A kép feltöltésével a Játékos elfogadja a Játékszabályzat feltételeit és egyúttal 
kijelenti, hogy az általa feltöltött kép és/vagy videó saját tulajdonúak, tartalmát 
tekintve nem ütköznek az Instagram 
(https://help.instagram.com/478745558852511) szabályzatában leírtakkal. 
Azok a képek, amelyek ezen kritériumoknak nem felelnek meg, az mvmsolar.hu 
weboldalon nem jelenhetnek meg, és a sorsolásban sem vesznek részt. 

A Játékos a kép feltöltésével és a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, 
hogy az MVM Zrt. saját kezelésű Facebook és Instagram felületén a képet – 
külön díjazás nélkül - felhasználja.  

A Játékos az adatai megadásával tudomásul veszi továbbá, hogy a 
nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul 
ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervezők 



marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú 
felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.  

 

A Nyertesek kiválasztása: 

A beérkező képeket, videókat a weboldalon összegyűjtött exportból random 
szám generátor segítségével sorsoljuk a következő napokon: 

2018.03.27. 

2018. 04.03. 

2018. 04.10. 

2018. 04.17. 

2018. 04.24. 

2018. 05.02. 

 

A Nyertesek száma:   

A nyereményjáték ideje alatt hetente 10 nyertes kerül kihirdetésre. 

 

Eredményhirdetés:  

A sorsolás napján a nyertesek Instagram felhasználói nevei felkerülnek a 
www.mvmsolar.hu a weboldalra. 

 

Nyeremény:  

A nyereményjáték ideje alatt hetente 10 db ajándékcsomagot sorsolunk ki a 
Játékosok között. 

A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi 
jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereményhez kapcsolódó adók 
megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja. A nyeremény átvételével és 
felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és 
kiadások a nyerteseket terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő 
utazás költsége). 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

 

 



A nyeremények átvétele: 

Az ajándékcsomagokat postai úton küldjük legkésőbb 1 (egy)héttel az után, 
miután a Nyertes Játékos megadta a Szervezők által megbízott Lebonyolítók 
által kért adatokat (név, e-mail cím, lakcím vagy postacím). 

A Nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. A 
Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertesek ennek 
nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele emiatt, illetve bármely olyan 
okból meghiúsul, melyért a Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és emiatt a 
nyeremény a továbbiakban nem vehető át. 

 

A nyereményekkel kapcsolatos további rendelkezések: 

A Szervező megbízásából, a Szervező Instagram profilján keresztül 
Lebonyolítónak kötelessége a nyereményjáték Nyerteseinek kihirdetését, 
valamint a Nyertesekkel való kapcsolatfelvételi szándékát legkésőbbi 3 
(három) munkanapon belül lebonyolítani. 

A sorsolás meghirdetése a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldalára 
feltöltött új posztban történik, mely a sorsolás megtörténéséről szól. Az 
mvmsolar.hu weboldal ’Nyertesek’ pont alá kerülnek ki a Nyertes képek. 

A Nyerteseket a Szervező megbízásából, a Szervező hivatalos Instagram 
profilján keresztül Instagram üzenetben értesíti a Lebonyolító, azzal a kéréssel, 
hogy vegyék fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval az üzenetben megjelölt 
info@mvmsolar.hu e-mail címen keresztül 3 (három) munkanapon belül. 

Abban az esetben, ha egy Nyertes nem jelez vissza az info@mvmsolar.hu e-mail 
címre az Instagram üzenetben való megkeresést követő 3 (három) 
munkanapon belül, a határidő lejártát követően a nyeremény nem vehető át, 
amiért a Szervező és a Lebonyolító nem felelős. 

Amennyiben a Nyertes jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely 
okból nem jogosult a nyeremény átvételére, helyette pótnyertes hirdetése 
lehetséges. A pótnyertesre szintén a Játékosokra / Nyertesekre vonatkozóan 
írtak irányadók. 

A Nyerteseknek az e-mail címen való kapcsolatfelvételt követő 2 (kettő) 
munkanapon belül a Lebonyolító erre irányuló kérésére, a Nyeremény átadása 
céljából szükséges megadni a Lebonyolító számára személyes adataikat válasz 
e-mailben, mely tartalmazza nevüket, e-mail címüket, lakcímüket vagy 
levelezési címüket. 

A Játékosok tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételéhez szükséges feltétel 
a fent jelzett személyes adatainak megadása. 



Abban az esetben, ha egy Nyertes nem jelez vissza az e-mail címen megküldött 
Lebonyolító által írt adat kérésre követő 2 (kettő) munkanapon belül, a 
határidő lejártát követően a nyeremény nem vehető át, amiért a Szervező és 
a Lebonyolító nem felelős. 

 

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, vagy a Lebonyolító a 
Nyereményt nem tudja átadni a Nyertes számára. 

- a Nyertessel bármely olyan okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot, mely a 
Szervező és a Lebonyolító felelősségi körén kívül esik 

- a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező és 
Lebonyolító rendelkezésére bocsátani írásban, és ezáltal a Nyeremény 
Nyertesnek való átadása meghiúsul. 

-  

- Ha a nyertes a Játékban az általa megosztott képhez kapcsolódó szellemi 
tulajdonjogokkal nem rendelkezik, vagy ez okkal feltételezhető. 

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen 
módon szándékosan befolyásolni próbálja. 

- korlátozottan cselekvőképes nyertes nem mutatja be vagy küldi el szülőjének, 
illetve törvényes képviselőjének beleegyező nyilatkozatát legkésőbb a 
nyeremény átvételéig. 

 

4. ADATVÉDELEM 

1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, 
azonban a Játékos valós nevének, e-mail címének, valamint a Nyeremény 
elnyerése esetén lakcímének, vagy tartózkodási helyének megadása a 
Nyeremény átadásának előfeltétele. Az Adatkezelő az adatokat az 
adatfeldolgozókon kívül harmadik felek részére nem továbbítja, kizárólag a 
jelen Játékszabályzatban részletezett célra, és kizárólag a nyertes/ek 
azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre, illetve 
panaszkezelési eljárása során használja fel. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően az Adatkezelőt felelősség nem terheli. 

2. A Játék résztvevőinek adatait az Adatkezelő a 4.1. pontban 
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 és 
minden egyéb személyes adatát 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 az Instagram 
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 Instagram 
profiljának címezze. 

Visszavonó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén kérjük, hogy a 
Játékos a visszavonó nyilatkozatot az alábbi címre szíveskedjen megküldeni: 
cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

4. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként a Trinity Communications Kft.-t (székhely: 
1037 Budapest, Kiscelli utca 104., cégjegyzékszám: 01-09-951834;) a 
nyereményjáték sorsolás, illetve a nyerteseknek nyereményük eljuttatása 
céljából veszi igénybe.  

5. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az adatkezelő 
tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. 

6. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a személyazonosságát 
igazoló nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, 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.  

7. 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. 



8. A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén a Szervező a 
nyerés tényét, továbbá a Nyertesek nevét, az általuk feltöltött nyertes fotókat, 
illetve a nyereményeiket hivatalos Facebook és Instagram oldalán közzétegye. 

 9. A Játékosok személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a Játékosokkal 
történő kommunikációra használja, majd azokat a nyereményjáték lezárását 
követő 30 (harminc) nap után törli.  

10. 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.  

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142012/2018 

Felhívjuk a Játékosok szíves figyelmét, hogy az Adatvédelmi Törvényben 
ismertetett jogainak részletes megismerése valamennyi Játékos érdeke. Mivel 
a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és 
kérjük, hogy Játékosként ismerje meg az adatvédelmi törvény vonatkozó 
rendelkezéseit! 

 

5. PANASZKEZELÉS 

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 info@mvmsolar.hu címre 
szíveskedjenek beküldeni a következő tárgyban #1151 elnevezésű Instagram 
nyereményjáték”. 

 

2. Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell: a) a panasztevő Játékos 
neve és címe; 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 panaszkezelés idején, és panaszkezelés céljára 
használhatja fel, a panasz kezelése után az adatok törlésre kerülnek. 

 

 

Budapest, 2018. március 20. 


