
A “444 Olvasói Felmérés 2022” nyereményjáték hivatalos játékszabálya

A jelen szabályzat (a továbbiakban: a „Szabályzat”) a Magyar Jeti Zrt. (székhely: 1024
Budapest, Margit körút 5. B. ép.) (a továbbiakban: a „Szervező”) által szervezett 444 Olvasói
Felmérés 2022 nyereményjáték (a továbbiakban: a „Játék”) leírását, valamint az abban történő
részvétel feltételeit tartalmazza.

A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Szervező
által üzemeltetett https://444.hu hivatalos oldalon jelenik meg elektronikus formában a
Játékidőtartama alatt.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a Szervező.

A Játékos a Játékban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit,
beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a
Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem
hivatkozhat.

Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban
előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult
az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a
jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes
adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul
és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll
fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: a „Játékos”).

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot
és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési
rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
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▪ a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai,
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V.törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
▪ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII.törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.

A Szervező saját döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék
tisztességes lebonyolítását.

Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el,
valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a
játékból automatikusan kizárásra kerül.

3. A Játék időtartama

A Játék 2022.07.14. napján 0:00 órakor kezdődik és 2022.07.31. napján 23:59 óráig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A Játék leírása

A Szervező a Játék időtartama alatt https://444.hu oldalon megjelentet egy kérdőívet.

A Játékban történő részvétel feltétele, hogy a Játékos megadja a kérdőívben kért személyes
adatokat (nem, születési év, legmagasabb iskolai végzettség, becsült havi nettó jövedelem,
e-mail cím) és a Játékos az adatkezelési szabályzatot elfogadja és kifejezetten hozzájáruljon az
adatai kapcsolatfelvétel és piackutatás céljából történő, alábbi leírás szerinti kezeléséhez.

A személyes adatokat megadók között az 5. pontban felsorolt Nyeremények kerülnek
kisorsolásra.

5. A Nyeremények

A Játék során az alábbi darabszámú és értékű nyeremények (a továbbiakban együtt: a
„Nyeremények”; külön-külön: a „Nyeremény”) kerülnek kisorsolásra:

- összesen 30 db nyeremény:
- 15 db 444 közösség éves előfizetés
- és 15 db 444 könyvcsomag

A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

A Nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a
Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező vállalja, hogy kifizeti Nyereményekre esetlegesen
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közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban
közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A Szervező az itt felsorolt Nyereményeken túl további Nyereményeket, illetve ajándékokat a
Játékban nem oszt ki.

6. Sorsolás

Sorsolás időpontja és helyszíne:2022.08.04 óra, a Kiadóban (1024 Budapest, Margit körút 5. B.
ép.).

A sorsoláson összesen 30 nyertest sorsolunk ki.

A Szervezők a nyertesek értesítését a kvízkitöltés során megadott elérhetőségeken kísérlik
meg.

A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy
változása miatt nem értesülnek a nyereményről.

A nyeremény másra át nem ruhzható és készpénzre át nem váltható.

7. A Nyeremények kézbesítése, átvétele

A Szervező a Nyereményeket a Nyertes 4., illetve 6. pont szerinti adategyeztetés során
megadott címére, személyes átadással, vagy postai úton juttatja el.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesz eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem
vehetők át, illetve nem vehetők igénybe, és a Szervezőt semmilyen megtérítési kötelezettség,
felelősség nem terheli, a Nyeremény pedig a Szervező tulajdonában marad.

A Nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél
tehetők meg.

A Nyereményt a Nyertes helyett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a
Szervezőt értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.



8. Adatkezelés, adatkezelési tájékoztató

8.1  Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei

Az Adatkezelő a Magyar Jeti Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 5. B. ép.,
http://www.444.hu/, (1) 796-8199, email: adatkezeles@444.hu)

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, valamint
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatónak és Szabályzatának minden tartalmi
elemét a mindenkori hatályos, Magyarországon, valamint EU-ban érvényes jogszabályok
előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel.

8.2 Személyes adatok, az érintettek és az adatkezelés fogalma

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal,
információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy, mint az
adatkezelés során érintett.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok
gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal
való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek a törvényi, jogszabályi
kötelezettségeknek történő megfelelés miatti kötelező adatkezelésen kívül, összhangban a
jogszabályi előírásokkal az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

8.3 Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli Adatkezelő:

• Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon végzi.
• Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja
szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.
• Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az
Adatkezelő és adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében,
hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
• A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
• A személyes adatok kezelése során Adatkezelő biztosítja az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet.
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• Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Tájékoztatóban és a Szabályzatban meghatározott
célból és módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel ennek célnak.
• Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig.
• A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú
érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez,
az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

8.4  Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi
ideig kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az alábbi tevékenységek során kezeljük.

8.4.1 A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő:

Magyar Jeti Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 5. B. ép., http://www.444.hu/, (1)
796-8199, email: adatkezeles@444.hu) mint Szervező.

Az adatkezelés jogalapja:

A kérdőívek kitöltése a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Játékban való részvétellel, a Nyeremények átadásával és a nyilvánosság erről való
tájékoztatásával kapcsolatos adatkezelésnél az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi
Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre
irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél.

A nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”)
169. § szakasza alapján köteles megőrizni.
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A kezelt adatok köre és céljai

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja

A játékos email-címe kapcsolattartás

Az adatkezelés célja a kérdőívet kitöltők között rendezett sorsolás során a nyertes Játékosok
beazonosítása és a kapcsolat felvétele velük a Nyeremény átadása céljából.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat

Az érintett – email címének megadásával tölti ki a kérdőívet, így az email címének megadásával
jelentkezik a kérdőívhez kapcsolt nyereményjátékra.

Adatkezelő elektronikusan  rögzíti az adatokat.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott
elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen.

Az adatkezelés módja

Az adatkezelés informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.

Az adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül a Játékos

Az adatkezelés időtartama:

A nyertes tekintetében:az adatokat a Szervező az Sztv. 169. § szakasza alapján köteles
megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a
nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
A kérdőívre adott válaszokat a Szervező az adott hónap végén, a hónap lezártát követően
haladéktalanul anonimizálja.

A nyeremények átadásának határidejét követően a Szervező valamennyi nem nyertes játékos
Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatát törli.



Az érintettek köre: minden 18 életévét betöltött természetes személy, aki az Adatkezelő
által megküldött, vagy Adatkezelő honlapján megjelentetett kérdőív kitöltésében adatainak
megadásával részt kíván venni.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A játékosok és nyertesek által megadott adatokat tartalmazó adminisztrációs felülethez a
Szervezőnek a játék szervezésével kapcsolatos feladataikat ellátó munkavállalói férnek hozzá
egyedi jogosultság alapján.

A kérdőívre adott válaszok anonimizálását a Szervező által kijelölt munkatárs látja el.

A Szervező, mint adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket tett és eljárási szabályokat alakított ki. Ennek keretein belül a
weboldalhoz és az azon keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező
személyek férhetnek hozzá. Ennek során a tevékenységek logolásra kerülnek.

A kérdőív kitöltése előfeltétele a nyereményjátékon való részvételnek, azonban az adott
válaszok ismerete nem szükséges ehhez, ezért a sorsoláson résztvevők esetében csak az a
tény kerül rögzítésre, hogy a kérdőívet kitöltötték és valamennyi személyes adatuk - a nyertes
kivételével - törlésre kerül a nyertesek kisorsolását követően.

Adatfeldolgozó:

Magyar Jeti Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 5. B. ép., http://www.444.hu/, (1)
796-8199, email: adatkezeles@444.hu) mint Szervező.

Az adatkezelés címzettjei:

Az adatfeldolgozó, valamint a nyertesek esetében az adójogi elszámolás esetén a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A Játékban résztvevő érintettek a Szervező alábbi elérhetőségein bármikor tájékoztatást
kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és
amennyiben igen, úgy információt kapnak az alábbiakról:
a) az adatkezelés célja,
b) az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
c) azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják
(különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek
garanciái),
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d) a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam
meghatározásának szempontjai,
e) a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog,
valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
f) panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
g) az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékban résztvevő érintettektől vették fel,
h) automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.

A Játékban résztvevő érintettek jogosultak a Szervező által kezelt személyes adatokról
másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon
túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A
tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai
pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés

A GDPR 17. cikkében foglalt esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen
szükség abból a célból, melyre azt a Szervező felvette, a Játékban résztvevő érintett kérheti a
személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékban résztvevő érintett vitatja a Szervező által
kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem
kér, a Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki
az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá
tartozó adatok csak a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság

Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése a Játékban részt
vevő érintett hozzájárulásán alapul, vagy a vele kötött szerződés teljesítése érdekében történik,
úgy a Játékban részt vevő érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben
használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra
kerülnek a Játékban résztvevő érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek
technológiai feltételei fennállnak.



Tiltakozás

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben a Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy
saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
Amennyiben a Játékban résztvevő érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából
való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a Szervező a továbbiakban
nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés, mely a jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR
bizonyos esetekben korlátozza, vagy a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásától függően
lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. A Játékban résztvevő érintett
ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen,
valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk,
úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és
legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett
intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető.

Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő
meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe.

Ha a Játékban résztvevő érintett igényét elektronikus úton nyújtotta be a Szervezőhöz, úgy a
válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a Játékban
résztvevő érintett másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

A kérdőívet kitöltő érintett jogainak megsértése esetén a jogszabályban meghatározott
feltételekkel:

• az illetékes adatvédelmi hatósághoz (listájuk:
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080., Magyarországon:
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363
Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-
1400) fordulhat, valamint

• bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Szervező, mint adatkezelő székhelye szerinti



törvényszék illetékes, de a per – a Játékban résztvevő érintett választása szerint - a Játékban
résztvevő érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A bíróságok listáját lásd: https://birosag.hu/torvenyszekek).

8.4.2. Piackutatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő:

Magyar Jeti Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 5. B. ép., http://www.444.hu/, (1)
796-8199, email: adatkezeles@444.hu) mint Szervező.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint Adatkezelő jogos
Érdeke.

A kezelt adatok köre és céljai

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja

a játékosok neme Statisztikai mintavételezés, a fogyasztói
viselkedés demográfiai társadalmi
összefüggéseinek vizsgálata a jobb és
hatékonyabb szolgáltatás nyújtásának
céljából.

a játékos születési éve Statisztikai mintavételezés, a fogyasztói
viselkedés demográfiai társadalmi
összefüggéseinek vizsgálata a jobb és
hatékonyabb szolgáltatás nyújtásának
céljából.

a játékos legmagasabb iskolai végzettsége Statisztikai mintavételezés, a fogyasztói
viselkedés demográfiai társadalmi
összefüggéseinek vizsgálata a jobb és
hatékonyabb szolgáltatás nyújtásának
céljából.

a játékos becsült havi nettó jövedelme Statisztikai mintavételezés, a fogyasztói
viselkedés demográfiai társadalmi
összefüggéseinek vizsgálata a jobb és
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hatékonyabb szolgáltatás nyújtásának
céljából.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat

Az érintett email címének és személyes adatainak megadásával tölti ki a kérdőívet.

Adatkezelő elektronikusan rögzíti az adatokat, majd az anonimizált adatokból statisztikákat
készít piackutatási céllal. Az adatok anonimizásával az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a
statisztikai adatokat konkrét személlyel ne lehessen összekapcsolni és az érintettet ne lehessen
beazonosítani.

Az adatkezelés módja

Az adatkezelés informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.

Az adatok forrása

Az adatok forrása közvetlenül a Játékos

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Amennyiben az érintett  az adatainak további kezeléséhez nem járul hozzá, személyes adatok
kezelésére nem kerül sor.

Az adatkezelés módja:

Az adatkezelés informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.

Az adatok forrása:

Az adatok forrás közvetlenül az érintett.



Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az érintett által megadott adatokat tartalmazó adminisztrációs felülethez a Szervezőnek a
munkavállalói férnek hozzá egyedi jogosultság alapján.

A kérdőívre adott válaszok anonimizálását a Szervező által kijelölt munkatárs látja el.

A Szervező, mint adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket tett és eljárási szabályokat alakított ki. Ennek keretein belül a
weboldalhoz és az azon keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező
személyek férhetnek hozzá. Ennek során a tevékenységek logolásra kerülnek.

Adatfeldolgozó:

Magyar Jeti Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 5. B. ép., http://www.444.hu/, (1)
796-8199, email: adatkezeles@444.hu) mint Szervező.

Az adatkezelés címzettjei:

Az adatfeldolgozó, valamint a nyertesek esetében az adójogi elszámolás esetén a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A kérőívet kitöltő érintettek a Szervező alábbi elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek
arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen,
úgy információt kapnak az alábbiakról:

a) az adatkezelés célja,
b) az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
c) azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják
(különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek
garanciái),
d) a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam
meghatározásának szempontjai,
e) a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog,
valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
f) panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
g) az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékban résztvevő érintettektől vették fel,
h) automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.
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A kérdőívet kitöltő érintettek jogosultak a Szervező által kezelt személyes adatokról másolatot
kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további
másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A
tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben a kérdőívet kitöltő érintett úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai
pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés

A GDPR 17. cikkében foglalt esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen
szükség abból a célból, melyre azt a Szervező felvette, a Játékban résztvevő érintett kérheti a
személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a kérdőívet kitöltő érintett vitatja a Szervező által kezelt
személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, a
Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az
adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá
tartozó adatok csak a kérdőívet kitöltő érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése
céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság

Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése a Játékban részt
vevő érintett hozzájárulásán alapul, vagy a vele kötött szerződés teljesítése érdekében történik,
úgy a kérdőívet kitöltő érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben
használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra
kerülnek a Játékban résztvevő érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek
technológiai feltételei fennállnak.

Tiltakozás

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben a kérdőívet kitöltő érintett jogosult arra, hogy
saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
Amennyiben a Játékban résztvevő érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából
való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a Szervező a továbbiakban
nem kezeli.



Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A kérdőívet kitöltő érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés, mely a jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR
bizonyos esetekben korlátozza, vagy a kérdőívet kitöltő érintett hozzájárulásától függően
lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. A kérdőívet kitöltő érintett ezekben
az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint,
hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben a kérdőívet kitöltő érintett a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy a
Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb
az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről,
avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető.

Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő
meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe.

Ha a kérdőívet kitöltő érintett igényét elektronikus úton nyújtotta be a Szervezőhöz, úgy a
válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a kérdőívet
kitöltő érintett másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

A kérdőívet kitöltő érintett jogainak megsértése esetén a jogszabályban meghatározott
feltételekkel.

• az illetékes adatvédelmi hatósághoz (listájuk:
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080., Magyarországon:
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363
Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-
1400) fordulhat, valamint

• bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Szervező, mint adatkezelő székhelye szerinti
törvényszék illetékes, de a per – a Játékban résztvevő érintett választása szerint - a Játékban
résztvevő érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A bíróságok listáját lásd: https://birosag.hu/torvenyszekek).



9. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási
késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra
képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és
minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma,teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az a bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a Nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve,
ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Nyertes a
Nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit Nyereményekhez kapcsolódó
jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban
való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a
kiválasztással, a Nyereményekkel, a Nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely
harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,
teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező
nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot,
valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető
el.

A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban
keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben
keletkezett hibákért és ezek következményeiért.



10. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat Játék időtartama alatt történő
módosítására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a
https://444.hu/ weboldalon.

Kelt: Budapest, 2022. Június 20.
Magyar Jeti Zrt
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