Fél perc Vian - Nyereményjáték szabályzat
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Budapesti Operettszínház
(www.operett.hu) hivatalos Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a
továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.
A játék Szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház
székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.
képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató
adószám: 15490744-2-42
államháztartási azonosító: 344739

, a továbbiakban: Szervező.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,
automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el
az abban foglaltakat.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, természetes személy, komment alapú játék esetén Facebookregisztrációval rendelkező, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a Jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás
bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a 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 Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
 a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok
közeli hozzátartozói;
 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.)
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a
jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az
elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a
valóságnak.
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2. A játék leírása
A játékba a Játékos Facebook-felhasználóként kerülhet be, a felhívásban szereplő, tudás alapú
kérdések honlapon történő megválaszolásával, és a Budapesti Operettszínház oldal követésével.
A Szervező nyilvános üzenetei (posztok) tartalmazzák a megválaszolásra váró kérdéseket.
A játék nyereménye 3x 2 db belépőjegy az Budapesti Operettszínház Tajtékos dalok áprilisi
előadásaira.
Az akcióban való részvétellel a Játékon résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a
Szervező a megadott személyes adatait a nyeremények sorsolása és kézbesítése céljából kezelje. A
Szervező a nyertesekkel az eredményt a honlapon található kérdőívre adott helyes válaszokat
tartalmazó jelentkezésben megadott e-mail címre privát üzenetben közli.
3. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2020. február 22-március 9. Ebben az időszakban naponta egy videó film kerül
feltöltése a Tajtékos dalok facebook eseményhez.
A Szervező 2020. március 9-én este 7 órakor egy 5 kérdésből álló kérdőívet tesz közzé az
Operettszínház honlapján.
A kérdőív elektronikus úton küldhető meg, beküldésének határideje: 2020. március 11, este 7 óra.
4. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni:
– a kérdőív kitöltésével, valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre
történő válaszadással, valamint
– az adott Játéknál kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly
módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek
– az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás
megadásával, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési
hozzájárulás folyamatos meglétével.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, megadása
utólagos egyeztetés folyamán. A nyerteseknek a felhívást követő 3 (három) napon belül kell
válaszolniuk a Szervező megkeresésére
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
5. Nyeremény
A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. A Szervező nem vállalja a nyeremény
átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan
felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A sorsolásra 2020. március 12-én 11 órakor kerül sor, a Budapesti Operettszínház sajtóirodájában 5
közalkalmazotti munkaviszonyban lévő kolléga, mint tanú előtt.
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6. Nyeremény kézbesítése
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a
nyereményt a nyertest által megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíteni, akkor a nyereményt
egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem
vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nbyereményjegyet kizárólag a rajta szereplő időpontban és előadásra lehet felhasználni, annak
más időpontra történő cseréje nem lehetséges.
Belépőnyeremények nem kerülnek postázásra, a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át a
rendezvény kezdése előtt, vagy a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás belépőjegy nélkül is
igénybe vehető a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott nyertes(eke)t azonosító lista
alapján, szükség szerint a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.
7. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Játékszabályzat mellékletét képező Egyedi
Adatkezelési Tájékoztató irányadó.
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1. számú melléklet: Nyereményjáték Adatvédelmi Szabályzata
A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti
Operettszínház a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve,
lakcíme, telefonszáma, emailcíme, az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték
végéig felhasználja és tárolja.
Tájékoztatási kötelezettség az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerint
1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
Budapesti Operettszínház
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17.
Email: sajto@operett.hu
2. Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
3. Az adatkezelés célja:
Nyereményjáték
4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:
A nyereményjáték lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek.
5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az adatkezelő Marketing Osztálya.
6.Tájékoztatás az érintett jogairól
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 a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést
kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében
felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni
kívánt célból (a törléshez való jog).
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18.
cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen,
az adatkezelő általi vizsgálat idejére.
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Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét
(hozzájárulás
visszavonásának
joga).
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra,
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).
Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.
Az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.
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