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Karriernap 2022. tavasz 

Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 
 

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) 

szervezője az ELTE Karrierközpont (1053 Budapest, Egyetem tér 5.). 

 

2. A Játékos 

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden, az ELTE Karrierközpont által szervezett 

Karriernap 2022. tavasz című rendezvényre regisztráló és a rendezvényen megjelenő személy 

részt vehet. 

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói. 

 

3. A Játék mechanizmusa: 

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére az esemény hivatalos eboldalán 

(https://allasborze.elte.hu/karriernap-2022-tavasz-resztvevoknek/) hirdeti meg. 

3.2. A Szervező nyereményjátékot hirdet az alábbi feltételekkel:  

- Játékos előzetesen vagy a helyszínen regisztrált ELTE Karriernap 2022. tavasz 

eseményre és 

- Játékos a rendezvényen megjelent és regisztrációs pultnál beregisztrált és 

- Játékos a rendezvényen kapcsolatba lépett több kiállítóval, ezért a kiállító(k) Játékos 

számára átadta(k) a céghez tartozó matricát és 

- Legalább 15 pontot összegyűjtött, és  

- Játékos a matricákat pontgyűjtő füzetébe beragasztotta, és azt 2022. április 28. 17:00-

ig a helyszínen a pontgyűjtő füzeteket gyűjtő urnába bedobta. 

- A kiállítóktól kapható matricák értéke:  

o a Standard kiállítói csomagot megrendelő cégek matricája 1 pontot,  

o a Pro kiállítói csomagot megrendelő cégek matricája 3 pontot,  

o a Szakterületi Támogató csomagot megrendelő cégek matricája pedig 5 pontot 

ér. A Játékosok az egyes kiállítók matricáinak pontértékéről a standoknál, 

illetve a pontgyűjtő füzetből tájékozódhatnak. 

https://allasborze.elte.hu/karriernap-2022-tavasz-resztvevoknek/)


- Egy kiállítótól egy Játékos csak egy matricát adhat le érvényesen, amelyet a kiállító 

matricahelyére kell beragasztania. Amennyiben a Játékos egy kiállítótól több matricát 

ad be, a sorsolás során a szervezők ezek közül csak egy matricát vesznek figyelembe. 

 

4. A Játék időtartama 

A Játék kezdőnapja: 2022. április 28. 10:00 óra 

A Játék zárónapja: 2022. április 28. 17:00 óra 

 

5. Sorsolás 

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. április 28. 17:30.  

A sorsolás nyerteseit a helyszínen sorsoljuk és hirdetjük ki. Karrierközpont a nyereményeket 

nem postázza a nyertesek részére. Amennyiben nyertes a nyereményt a helyszínen, a 

kihirdetéskor nem veszi át, a Karrierközpont új nyertest sorsol. 

 

6. Nyeremény 

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében a legalább 15 pontot összegyűjtő Játékosok 

között az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:  

• 1 db Samsung Galaxy S20 FE 128GB, 6GB RAM, Dual SIM vagy Apple iPhone SE 

2020 64GB (a nyertes választása szerint),  

• 1 db JBL Flip Essential vezeték néküli hangszóró 

• 1 db JBL Wave 300 TWS vezeték nélküli fülhallgató mikrofonnal, továbbá  

• 2 db 5.000 Ft értékű, az ELTE Shopban beváltható vásárlási utalvány. 

 

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható.  

 

6.3. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt 

feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. 

A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a 

Szervező közzéteszi az esemény weboldalán: https://allasborze.elte.hu/karriernap-2022-tavasz-

resztvevoknek/ 

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 
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6.4. A Nyertesek vállalják, hogy a nyeremény átvételekor a hatályos járványügyi előírásokat 

betartják. 

 

7. Adatkezelés 

7.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó 

törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. 

 

7.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

7.3. Az ELTE Karrierközpont (1053 Budapest, Egyetem tér 5. továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 

7.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 7.5. pontban meghatározott célból az Ön 

önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. 

A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 7.4. pontban meghatározott 

személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá 

ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra 

hozza a Szervező Facebook-oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem 

jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. 

A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy 

amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az 

a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre. 

 

7.4. A Kezelt személyes adatok köre 

Az Adatkezelő a 7.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, 

melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (teljes név, 

e-mail cím továbbiakban: Személyes Adat) 

 

7.5. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény 

átadásának lebonyolítása céljából kezelni. 

 

7.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó 

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az 

Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását az ELTE Karrierközpont (cím: 

1053 Budapest Egyetem tér 5.) végzi. 



 

7.7. Adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön 

hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni. 

 

7.8. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű 

védelmét garantálják. 

 

7.9. Hozzájárulás visszavonása 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás 

nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött elektronikus levél útján 

(info@karrier.elte.hu). 

 

8. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása 

8.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és 

játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

 

9. Záró rendelkezések 

9.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel 

összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott 

hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel. 

 


