„TALENTn - A Tehetség lehetőség” játékszabályzat
Szervező: Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., PIR: 775290, adószám:
15775292-2-41)
Lebonyolító: Network 360 Reklámügynökség Kft. (székhely: 1016, Budapest, Lisznyai utca 38,

cégjegyzékszám:01-09-967514, adószám: 23480197-2-41)
1. A promóció lényege
A Szervező a www.sikerstory.hu oldalon 2015. október 19. és november 5. között a 2. pontban
meghatározott módon nyereményjátékot hirdet, melyben a szavazók közt 1 fő nyertest sorsol ki,
valamint a 4 meghirdetett kategóriában kategóriánként az az egy fő részesül tárgyi nyereményben,
akire a legtöbb érvényes szavazat érkezett.
A nyeremény az 5 fő nyertesnek:
- a kategóriák nyertesei, vagyis kategóriánként a legtöbb szavazatot kapott előadók (összesen
4 fő) egy-egy Ipad Air 16 GB készüléket nyernek, melynek bruttó értéke 129.990,- Ft (azaz
százhuszonkilencezer-kilencszázkilencven forint),
- a szavazók között egy darab Ipad Air 16 GB készüléket sorsolunk, melynek bruttó értéke
129.990,- Ft (azaz százhuszonkilencezer-kilencszázkilencven forint).
A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények
értékei magyar forintban értendők és az általános forgalmi adót tartalmazzák.
2. Részvételi feltételek, kizárás
A nyereményjátékban csak valós adataikat megadó, 18 éven felüli, cselekvőképes természetes
személyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a szükséges adatok megadása
regisztráció útján. A közönségszavazásnál pedig ezen túl feltétel az előadókra leadott érvényes
szavazat. Minden játékos csak egyszer vehet részt a játékban. A nyereményjátékban való részvétel e
szabályzat visszavonhatatlan, maradéktalan és feltétlen elfogadásának minősül.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Miniszterelnökség és a Network 360 Reklámügynökség
Kft., továbbá a Bit and Pixel Kft. mint adatfeldolgozó tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a Miniszterelnökség
megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és
cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy
megszüntesse. A szabályzat módosításait, valamint a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről
szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.sikerstory.hu oldalon. A játékosok felelőssége, hogy
ezekről megfelelően tájékozódjanak.
3. Érvénytelen részvétel
A szavazat érvénytelennek minősül, ha:
- a szavazó nem felel meg a részvételi feltételeknek
- a játékos által megadott e-mail cím nem létezik.
- a regisztrációnál megadott adatok nem érvényesek vagy hibásak
4. A sorsolás időpontja
- 2015. október 22-én kerül meghirdetésre. A kategóriák nyerteseire 2015. november 5-én 12
óráig lehet szavazni, ezt követően az összesítés után a TALENTn rendezvényen kerülnek
kihirdetésre az előadói kategóriák nyertesei 13:10-kor.

-

A szavazás 2015. november 5-én 12 órakor lezárásra kerül, ezt követően 2015. november 5én 17:00 órakor tartják meg a sorsolást, amely során kisorsolják a szavazók között az egy fő
nyertest és az 5. pontban meghatározottak szerint a pótnyerteseket.

5. Sorsolás
A nyertesek a 4-es pontban feltüntetett napon, 17:00 órakor számítógép segítségével kerülnek
kisorsolásra a Lebonyolító 1016 Budapest, Lisznyai utca 38. szám alatti székhelyén. A sorsolásban
minden, jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő játékos részt vesz.
A sorsolás alkalmával összesen 3 pótnyertes is kihúzásra kerül. Abban az esetben, ha a kisorsolt
játékos 5 munkanapon belül a játékban megadott e-mail címére küldött nyertességéről tájékoztató
értesítésre nem jelez vissza, vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra. A
pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.
Amennyiben a nyertes által megadott értesítési e-mail cím nem valós, vagy hibásan került megadásra,
úgy a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre és ebben az esetben is pótnyertes kerül
beállításra.
A hibás vagy nem létező e-mail címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem a Szervező, sem a
Lebonyolító nem vonható felelősségre.
6. A díjak átvétele
Minden sorsolást követően a kisorsolt játékosok megadott e-mail címükön kerülnek kiértesítésre.
Ezután a nyereményt a nyertesek – a velük korábban egyeztetett – postai címen (postai úton) kapják
meg ajánlott küldemény formájában.
A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre.
A nyerteseknek legkésőbb az értesítést követő 30 munkanapon belül át kell venniük a
nyereményeiket, különben elveszítik jogosultságukat a nyereményekre.
A Szervező a nyereményeket a játékosok visszajelzését követő 30 munkanapon belül küldi ki minden
nyertesnek előzetes adategyeztetés után.
A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele
a meghatározott határidőn belül megtörténjen.
A díjakat a Szervező egy alkalommal próbálja meg eljuttatni a nyertesek részére. Az át nem vett
nyereményeket ezt követően a nyertesek a Lebonyolítóval történő előzetes egyeztetést követően,
személyesen a Lebonyolító telephelyén vehetik át legkésőbb az értesítést követő 30. napon.

7. A díjak utáni adózás
A díjakat a Szervező biztosítja közvetlenül a nyerteseknek. A juttatással kapcsolatos közterheket a
juttatás időpontjában hatályos Szja. és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg.

8. Adatkezelés
A jelen fejezetben az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: a Lebonyolító.
Érintett: Az a személy, aki regisztrál a https://www.sikerstory.hu weboldalon és érvényes szavazatot
ad le.
Hozzájáruló nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, az
adatai megadásával kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
A jelen fejezetben használt további fogalmak az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) fogalomrendszerével
egyeznek meg.
Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen fejezet szerint, az Infotv. előírásainak
megfelelően kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott
személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
Az adatkezelés célja: A „Sikerstory” - weboldalon található nyereményjáték kapcsán kapcsolattartás
az érintettel, az érintettek részére a nyereményjáték Szervezőjének közléseit tartalmazó üzenetek
küldése. Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes.
Adatfeldolgozó: Bit and Pixel Kft. (székhely: 1033 Budapest, Reményi Ede u. 3. cégjegyzékszám:0109-879933, adószám: 13920472-2-41).
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont).
Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév,
keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám).
Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn és az Adatfeldolgozón kívül más ne
ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a hozzájáruló nyilatkozat megadásának időpontja,
időtartama pedig a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés
céljának megszűnésével egyidejűleg, valamint, ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok
automatikusan törlésre kerülnek.
Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint jogosult kérni
személyes adatainak helyesbítését, továbbá törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az
adatkezeles@network360.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése
esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E
tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában
áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelenti.
9. Felelősség kizárása
A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem
felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan
felhasználói megnyilvánulásokat indokolás nélkül moderálja.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
okozott következményekért.
10. Vegyes rendelkezések
A Szervező és a Lebonyolító a nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jog kifejezetten tiltja. A nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között
a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező
illetve a Lebonyolító a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.
A Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot indokolt esetben – a
játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassák azzal, hogy
az ezzel kapcsolatosan előálló változásokat haladéktalanul közzétenni vállalják.. A Szervező és a
Lebonyolító a technikai hibákért felelősséget nem vállal. A játékban való részvétellel szükségszerűen
együtt járó feltételeket (pl. Internet) a résztvevők kötelesek biztosítani.
Miniszterelnökség
Szervező
Budapest, 2015. október 22.
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