
Az ajkai Városi Könyvtár „Fekete István nyomában”
elnevezésű online játékának

hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

A játékban részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják
a játék hivatalos játékszabályát.

A játék szervezője:

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (székhely:  8400 Ajka, Szabadság tér
13.,  a továbbiakban „Szervező”) „Fekete István nyomában” elnevezéssel  online játékot  (a
továbbiakban „Játék”) hirdet a könyvtár tagjai és regisztrált látogatói között.

A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehetnek:

- a Városi Könyvtár tagjai és regisztrált látogatói (a továbbiakban: „Játékos”)

- a Játék időtartama alatt a felhívásban leírtak szerinti adatait megadja, azoknak kezeléséhez
hozzájárul

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói,  továbbá minden
olyan  Játékos,  aki  a  regisztráció  során  nem  a  valóságnak  megfelelő,  személyazonosító
okmánnyal igazolható személynevet ad meg.

A Játék időtartama:

A Játék 2020. október 5 - 11. között tart. Beküldési határidő: 2020. október 11. 24.00 óra.
Ez ezután beérkezett megfejtéseket nem áll módunkban elfogadni.

A Játékban való részvétel menete:

Egy Játékos a következők szerint vehet részt a Játékban:

 a  „Fekete  István  nyomában“  című  online  feladatlap  esetében  az  alábbi  adatokat
szükséges hiánytalanul megadni a Játékosnak:

 teljes neve és e-mail címe

 a jelen Játékszabály és adatvédelmi szabályzat elfogadása.

Egy Játékostól egy beküldött megfejtést fogadunk el!

A Játék érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező
döntése az irányadó. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Játékos
nem a Játékszabályban foglaltaknak megfelelően regisztrálja  Játékát,  kizárja a Játékból.  A
Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A Szervező csak az általa összeállított és online formában megjelentetett kérdéssort fogadja
el.

Eredményhirdetés: 2020. október 15.



Nyeremények átadása, illetve átvétele:

Az eredményhirdetést követően a Szervező haladéktalanul értesíti a nyertes Játékost a Játék
során megadott e-mail címén.

Amennyiben  az  e-mailen  történő  értesítés  kiküldéstől  számított  20  napon  belül  nem
jelentkezik a nyertes,  a nyeremény automatikusan érvényét  veszíti  rá nézve.  A nyeremény
átadója a Szervező.

Amennyiben  a  nyertes  személyét  illetően  vita  keletkezik,  úgy  a  nyeremény  juttatásának
kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és
nem vitatható.

Információ a Játékról:

A jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat megtalálható a Szervező weboldalán.
A Játék az alábbi felületeken kerül meghirdetésre: Szervező weboldala, Facebook-oldala, a
Szervező telephelyén kihelyezett plakátok és szórólapok útján, városi médiumok weboldalán,
felületein.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 

Jelen Játék adatkezelője a Szervező. A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes
adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai
Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  Rendelete  (GDPR) valamint  a  hazai  jogszabályok
(Információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény)  rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott  célból kezeli:
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (székhely:  8400 Ajka, Szabadság tér
13.).

Az adatkezelő a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében a Játékban
regisztrálók alábbiakban meghatározott adatait kezelik: a Játékos neve, e-mail címe.

A nyertesek esetében a fentieken túl rögzítésre kerül a nyeremény megnevezése is. 

A beérkezett  Játékok alapján  szerzett  adatok,  információk  bizalmasak,  azokat  a  Szervező
digitális formában őrzi és dolgozza fel. 

A Játékban résztvevő Játékosok a Játékban való részvételük során kifejezetten és önkéntesen
elfogadják  a  Játék  jelen  Játékszabályát  és  adatvédelmi  szabályzatát,  valamint  tudomásul
veszik, hogy: 

a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján
történik,  a  Játékos  a  hozzájárulást  a  pályázatok  beküldése  során  adja  meg,  a  Játékos
tudomásul  veszi,  hogy  személyes  adatai  kezeléséhez  való  önkéntes  hozzájárulásának
hiánya miatt a Játékban nem vehet részt,

b) az adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit
díjmentesen  használja  fel  a  Játék  lebonyolítása  és  dokumentálása  céljára,  a  nyertes
Játékosok nevét nyilvánosságra hozhatja Facebook és web oldalán 2020. november 5-ig, 

c) a  Játékban történő  részvétel  során  megszerzett  személyes  adatok marketing
célokra nem kerülnek felhasználásra,



d) minden,  a  Játékban  történő  részvétel  során  megszerzett  személyes  adatot  a
Szervező a Játék lezárását követően legkésőbb 2020. november 30-ig megsemmisít.

Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti  személyes  adatainak helyesbítését,  illetve  – a kötelező  adatkezelések kivételével  –
törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási és tiltakozási
jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult  arra,  hogy a  személyes  adatokhoz és  az adatkezelésre  vonatkozó információkhoz
hozzáférést kapjon.

Az érintett  a GDPR által  felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra,
hogy kérésére a szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített
profilalkotás ellen.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet
az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni  vagy módosítani  kívánják adataikat  az adatbázisban,  ezt
korlátozás  és  indokolás  nélkül,  valamint  ingyenesen  kérhetik  a  Szervező  címére  küldött
levélben, kivéve a törvény által előírt kötelező adatkezelés esetét. A Játékos tudomásul veszi,
hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye
vagy az adatkezelő székhelye  szerinti  illetékes bíróság előtt  érvényesítheti  jogait,  illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Egyebek:

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

A  Szervező  a  nyeremény  tekintetében  minőségi  felelősséget  nem  vállal,  a  nyertes  ilyen
igényét  a  vonatkozó  jogszabályi  keretek  között  a  nyeremény  forgalmazójával  szemben
érvényesítheti.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék
ideje alatt  értesíthető nyertességéről,  és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további
teendőiről.  Ezen felelősség a  Játékosé,  ebből  fakadó problémákért  a Szervezőt  semmilyen
felelősség nem terheli.



A  Szervező  nem  ajánlja  a  Játékban  való  részvételt  harmadik  személy  által  tulajdonolt
telefonszám  és  e-mail  cím  megadásával.  Amennyiben  nem  saját  maga  által  regisztrált,
tulajdonolt  e-mail  címet  vesz  igénybe  a  Játékos,  a  Játék  kezdete  előtt  kérje  a  jogosult
hozzájárulását.  A  Játékkal  kapcsolatos  e-mail  használat  jogosultságából  fakadó  esetleges
károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár. A Játékos által
szolgáltatott  valótlan,  hiányos,  megtévesztő,  illetve  téves  adatokból  származó  esetleges
károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. 

A részvételi szabályok bárminemű megsértése a Játékból való kizárás következményét vonja
maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű
felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 

Szervező  fenntartja  magának  a  jogot  arra,  hogy  amennyiben  valamely  Játékos  részéről
bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy
azt  sértő magatartást  tapasztal  vagy ennek megalapozott  gyanúja felmerül,  úgy a  Játékost
azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A  Szervező  fenntartja  magának  a  jogot  ezen  hivatalos  Játékszabály  megváltoztatására,
amennyiben  szükségesnek  ítéli  meg.  A  módosításokról,  elállásról  a  Játékosok  a
játékszabályból értesülhetnek.

Ajka, 2020. október 5.
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