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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A NYERŐKAMIONOS KVÍZJÁTÉKRA VONATKOZÓAN 

 
A www.nyerokamionos.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) fejlesztője és üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. 
(Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; a továbbiakban: Szolgáltató) az 
alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon elérhető promóciós kvízjátékban történő 
adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 
2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. 
 
A Szolgáltató továbbá a jelen nyereményjáték szabályzatban határozza meg a nyereményjáték részletes 
szabályait. A Szolgáltató rögzíti, hogy a www.nyerokamionos.hu Honlap általános felhasználási feltételeiben 
(Honlap ÁFF) a nyereményjátékokra, promóciókra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók 
általánosságban a jelen szabályzat szerinti Játékra. Ahol a jelen szabályzat a Honlap ÁFF-től eltér, ott a jelen 
szabályzat rendelkezései irányadók. A Honlap ÁFF és a jelen szabályzat együttesen alkotja a jelen szabályzat 
szerinti Játék teljes szabályrendszerét. 
 
A jelen szabályzat és tájékoztató szerinti adatkezelésre általánosságban a www.nyerokamionos.hu 
Honlapra vonatkozó adatkezelési tájékoztató – a továbbiakban: Honlap Adatkezelési Tájékoztató -  
(elérhetősége: www.nyerokamionos.hu) alkalmazandó, beleértve az adatbiztonság érdekében tett 
intézkedéseket, a felhasználókat az adatkezelés tekintetében megillető jogokat és egyéb kérdéseket is. Ahol 
a jelen speciális adatkezelési tájékoztató eltér a Honlap Adatkezelési Tájékoztatótól, ott a jelen tájékoztató 
alkalmazandó. A jelen adatkezelési tájékoztató és a Honlap Adatkezelési Tájékoztató együttesen képezik a 
teljes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást. 
 
A JÁTÉK: 
 
A Szolgáltató promóciós játékot szervez az általa üzemeltetett Honlapon, ahol tudásalapú kérdésekre kell a 
Játékosoknak választ adniuk (a továbbiakban: Játék). 
 

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik:  
 

a) válaszolnak a Honlapon megjelenített kvízben szereplő minden tudásalapú kérdésre (a 
sorsolásban részvételnek nem feltétele a helyes válasz adása), és 

b) megadják a jogosítványuk típusát, és 
c) megadják nevüket és e-mail címüket a sorsolás és nyereményátadásról való értesítés céljára, 

és 
d) feliratkoznak a hírlevélre nevük és e-mail címük megadásával, azaz hozzájárulást adnak ahhoz, 

hogy részükre a Szolgáltató érdeklődési körüknek megfelelő reklám tartalmú elektronikus 
direkt marketing üzenetet küldjön, amelyben többek között tájékoztatja a Felhasználókat az 
ajánlatokról, újdonságokról, hírekről, promóciókról, reklámokról. 

 
A Játék célja többek között a hírlevél feliratkozás ösztönzése, a Szervező a Játékot azoknak a 
Felhasználóknak szervezi, akik feliratkoznak a hírlevelére és teljesítik a Játék többi feltételét is. 
 
A JÁTÉK IDŐTARTAMA:  
 
2020.04.28. – 2020.06.29. 
 
A SORSOLÁS IDŐPONTJA:  
 
Aljáték 1.: 2020.05.21. 15:00 
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Aljáték 2.: 2020.07.21. 15:00  
 
NYEREMÉNYEK 
 
A Játék nyereményei:  
 
Aljáték 1.: 150 000 Ft értékű laptop  
 
Aljáték 2. : 100 000 Ft bankkártyán  
 
 
A Szolgáltató két nyertest sorsol ki, és mindegyik nyertes után 3 pótnyertes kerül kisorsolásra. 
 
A nyereményről a Szolgáltató a nyertes Játékosokat e-mailben értesíti. 
 
*** 
 
Egyebekben a Honlap Adatkezelési Tájékoztató és a Honlap ÁFF szabályai irányadók a Játékra. 


