
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT JEGYVÁSÁRLÓK RÉSZÉRE 
 
 

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Berky Kúria (úgy, mint 
Javorniczky Áron István székhely: 1124 Budapest, Kiss János Alt. u. 57.,  

Adószám: 57625843-2-43, továbbiakban: Partner), a Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó 
Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 116. 1. em. 11.; cégjegyzékszám: 01-09-989920; 
adószám:24088664-2-41, továbbiakban: HR Fest) által közösen (továbbiakban: Szervezők), a  
hrfest.com  weboldalon a HR Fest’22 jegyvásárlóinak meghirdetett 2022. október 1. napjától 
00 órától 2022.10.10. napon 24:00 óráig tartó Berky Kúria – HR Fest elnevezésű 
nyereményjátékára (továbbiakban: Játék) vonatkozik.  
 
A Játék lebonyolítója a HR Fest (továbbiakban: Rendező). 
 
A Játékban résztvevő a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan 
elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
 
1. A Játékban résztvevő személyek 
 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjátékhoz 
kapcsolódó feltételeket elfogadja. A sorsolásban a nyeremányjáték időszakában véglegesített 
jegyvásárlások vesznek részt, függetlenül annak végösszegétől. 
Amennyiben Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 
jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője 
járhat el. A nyereményjátékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Rendező a személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a 
nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelje. A Játékban való részvétel és az adatkezeléshez 
történő hozzájárulás önkéntes.  
 
A játékban nem vehetnek részt:  
a Szervezőkkel és Partnerrel vagy megbízottjukkal munkaviszonyban vagy értékesítési 
tevékenység végzésére irányuló megbízási/együttműködési jogviszonyban álló személyek és 
ezek közeli hozzátartozói [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 
1. pont]. 
 
2. A Játék leírása 

 
Azok az 1. pontban megjelölt természetes személyek, akik a 2022. október 1. és 2022. október 
10. közötti időszakban bármely típusú jegyet vásárolnak, részt vesznek a játékban.  
 
A Játékban résztvevők közül a szerencsés nyertesek a sorsolás után az alábbi nyereményekben 
részesülnek:  

https://hrfest.com/egeszsegkutatas/


Nyeremény: 2 éjszakás hétköznapi céges elvonulás a Berky Kúriában a Partnerrel egyeztetettek 
szerint. 
A nyeremény, szabad időpontok függvényében, bármely hétköznapi foglalásra beváltható, 
amely 2023. április 31-ig teljesül. Hétköznapi foglalásnak minősül a vasárnap 15 órától péntek 
10 óráig megvalósuló ott-tartózkodás. A nyeremény tartalmazza összesen 16 fő elszállásolását, 
illetve minden a házban elérhető szolgáltatás használatát (kiemelten a szauna, jakuzzi 
igénybevételét is). Ellátást nem tartalmaz a nyeremény, ezt igény esetén, külön térítés 
ellenében szervezi meg a Partner. A szálláshely címe: 7092, Nagykónyi, Kis utca 376. 
 
A nyereményen kívüli 15%-os „HRFEST” kedvezmény kód 2023. április 31-ig teljesülő 
foglalásokra érvényes.  
 
3. Részvételi feltételek 
 

 A Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi 
feltételeket együttesen és maradéktalanul elfogadják, teljesítik és hozzájárulnak adataik 
kezeléséhez.  
 
A játék menete: Jegyvásárlást véglegesít legalább 1 db bármilyen típusú, bármilyen 
kedvezményes vagy teljesárú jegy esetében a https://hrfest.eventcloud.hu/#/  oldalon 
elfogadta a játékhoz tartozó Játékszabályt, továbbá megismerte az Adatkezelési tájékoztatót 
automatikusan bekerül adataival a sorsolásba.  
 
Részvételi feltételek közzététele: (LINK) 

 
4. A Játék időtartama 
 
A Játék 2022. október 1. 0:00 óra és 2022.10.10. 24:00 óra között zajlik 

 
 
 5. A Játék folyamata  
  

Azon természetes személyek vehetnek részt a játékban, akik megfelelnek az 1. pontban 
meghatározott követelményeknek és a Játék időtartama alatt a kérdőívet az adataik megadását 
követően hiánytalanul kitöltik. 

  
 
 A sorolás időpontja: 2022.10.12. 
 A sorsolás helyszíne: ONLINE 

A sorsolást a HR Fest végzi. 
  

 
 
7. Nyeremény 
 

https://hrfest.eventcloud.hu/#/


A sorsolás során kisorsolásra kerül 1 személy, aki 2 éjszakás hétköznapi céges elvonulásra nyer 
lehetőséget a Berky Kúriában a Partnerrel egyeztetettek szerint. A nyeremény felhasználható 
2023. április 31-ig. (További részletek lásd „2. A Játék leírása”.) 
 
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt 
nyeremény, akkor ahhoz értékben és jellegében hasonló nyeremény kerül átadásra. A 
nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. 
 
A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő közterhek teljesítéséről a Szervezők egyelő arányban 
gondoskodnak. 
A Szervezők nem vállalják a nyeremény átvételével, felhasználásával és a nyereménnyel 
kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Szervezők az itt megjelölt 
nyereményen kívül további nyereményeket nem adnak át. 
 
 
8. Nyertes értesítése 
 
A Rendező a Nyerteseket az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül e-mailben, ha ez 
nem vezet eredményre, akkor még egyszer e-mailben értesíti, melyben tájékoztatja a 
nyeremény felhasználhatóságának és átvételének módjáról. 
 
 
9. A nyeremény átadása 
 
A nyeremény átadására a Nyertesekkel előre egyeztetett időpontban kerül sor 
 
A nyereményt a Játékos kizárólag a Rendező által a 9. pontban meghatározott 90 napos 
határidőn belül használhatja fel, annak felhasználásakor jogosultságának ellenőrzésére 
Partnernek joga és lehetősége van. 
 
10. Adatkezelés és adatvédelem 

 
Adatkezelési cél 1. Nyereményjáték lebonyolítása 

A Játék keretein belül a Játékos személyes adatait a Rendező külön, abból a célból kezeli, tartja 
nyilván és dolgozza fel, hogy a játékra történő részvételi jelentkezéseket elfogadja, a 
résztvevőket nyilvántartsa és játék Nyertesét meghatározza a nyereményt az adott Nyertesnek 
átadja. 

A játék keretében kezelt adatok köre: Játékos neve, e-mail címe, beküldött válaszai. 

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a játék keretein belül 
megadott adatait a Rendező a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelje. 

Az adatkezelés jogalapja: A Játékos személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: 

„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes 

hozzájárulásán alapul.   



A személyes adatok felhasználása: az adatkezelő a személyes adatokat a játék lebonyolításához 

és a nyertes telefonon, illetve e-mailben történő értesítéséhez használja fel.  

Az adatok tárolása: a személyes adatokat a HR FEST, mint adatkezelő tárolja, a jelen 

szabályzatban meghatározott időtartamig. 

Adatkezelés időtartama:  

Azon Játékosok személyes adatait, aki nyertek, a nyeremény átvételét követően a Számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott, a bizonylatok megőrzésére vonatkozó 
időtartamig őrzi meg az adatkezelő. 

A nyereményt át nem vevő Nyertesek személyes adatait a Rendező a nyeremények átvételére 
nyitva álló határidő elteltét követő napon törli, amennyiben nem járult hozzá a közvetlen 
üzletszerzési célú adatkezeléshez. 

 
A Rendező a nyereményjáték nyertesein kívül a résztvevő Játékosok személyes adatait a 
sorsolást követő napon törli  

Érintetti jogok:  

A Játékosnak joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve törlését, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.  
 
Adatkezelési cél 2: Nyeremények átadásával járó jogi kötelezettségek teljesítése 
 
A Szervezők a Játék keretein belül a Játékos személyes adatait külön, abból a célból kezeli, tartja 
nyilván és dolgozza fel, hogy a nyeremény átadásával kapcsolatos közteher fizetési 
kötelezettségének a jogszabály által előírt módon eleget tegyen.   
 
Kezelt adatok köre: Játékos neve, nyeremény átviteli nyilatkozat adattartalma (név, lakcím, 
telefonszám). 
 
Az adatkezelés jogalapja: A Játékos személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: 
„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk 1) bekezdés c) pontja szerinti jogi 
kötelezettség teljesítése (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.§ (6) 
bekezdés d. pont)   

Az adatok tárolása: a személyes adatokat a Szervezők a jelen szabályzatban meghatározott 

időtartamig tárolják. 

Adatkezelés időtartama:  

Azon Játékosok személyes adatait, aki nyertek, a nyeremény átvételét követően a Számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott, a bizonylatok megőrzésére vonatkozó 
időtartamig őrzi meg az adatkezelő. 

Adattovábbítás: kizárólag a NAV részére, a jogi kötelezettség teljesítése érdekében.  

Érintetti jogok:  



A Játékosnak joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes 
adatainak helyesbítését. 

  

Adatbiztonság: 
A Szervezők mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos 
jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak 
meg a Szervezők részére, és gondoskodnak az adatok biztonságáról, valamint kialakítják azokat 
a technikai és szervezési szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre 
juttatásához, így különösen a GDPR 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények 
teljesítése érdekében szükségesek. 
 
11. Felelősség 

A Rendező az értesítési vagy átadási késedelemért nem vállal felelősséget. A Játékosok az 
általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából 
adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőknek nem 
áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség kizárólag a Játékosokat terheli. 

A Szervezők a Nyeremény minőségi hibájáért kizárják a felelősséget, kivéve, ha a kizárást a 
magyar jogszabályok rendelkezései tiltják. A Nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos 
igényeit a nyereményhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. 

A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért. A Játékos 
a Játékban való részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a Nyereménnyel 
kapcsolatos, a Szervezőkkel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. 
 
12. Egyéb 

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékleírásban foglalt feltételeket vagy magát a 
játékot (kivéve a résztvevők személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket) akár 
a játék időtartama alatt is egyoldalúan módosítsák, felfüggesszék vagy megszüntessék. 
Szervezők jogosultak bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán 
visszaélés vagy a játékfeltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a 
játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el.  
 
 
Budapest, 2022. szeptember 29. 
 
 
Berky Kúria 
HR Fest 
 


