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A „PANASZOK” NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS 
A HOZZÁ TARTOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója 

A nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – szervezője és lebonyolítója: BU 
Technology Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1096 Budapest, Ernő utca 21. fszt., 
cégjegyzékszáma: 01-09-300284, adószáma: 25989173-2-43, statisztikai azonosítója: 
25989173-7311-113-01, képviseli: Elcin Gökhan ügyvezető) – a továbbiakban: Szervező. 

2. A Játék neve és rövid leírása 

A nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – megnevezése: „Panaszok” Nyereményjáték. 

Rövid leírás: A Szervező „Panaszok Nyereményjáték” néven hirdet játékot a Facebookon és az 
Instagramon. A nyereményjáték keretében az összes regisztrált felhasználó közül öt (5) 
esélyessé válik két (2) db Cinema City mozijegy megnyerésére, amennyiben egy (1) db panaszt, 
három (3) felhasználó esélyessé válik arra, hogy megnyerje a három (3) db Apple Airpods 
egyikét, amennyiben három (3) panaszt tesz a www.panaszok.com weboldalon a meghirdetett 
nyereményjáték időszakában – a továbbiakban: időszak. A főnyereményt az egy (1) db *** 
típusú televíziókészüléket az az egy (1) felhasználó nyeri, aki öt (5) panaszt tesz az időszakban. 
A jelen szabályzat 3. pontjában foglaltak kritériumoknak megfelelő játékosok közül, a 
fentiekkel összhangban, összesen kilenc (9) db nyertest sorsol ki a Szervező véletlenszerűen. A 
nyereményt előzetes egyeztetést követően, a Szervezőtől vehetik át a nyertesek, személyesen, 
a 1032 Budapest, Bécsi út 1. 4. em. címen. 

3. A Játék résztvevői, a részvétel feltételei 

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes 
természetes személy, aki rendelkezik Facebook és/vagy Instagram fiókkal, a Szervező 
tisztségviselői, alkalmazottai és azok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói kivételével – továbbiakban: Játékos. 
Cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében e tekintetben 
részlegesen korlátozott nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes 
képviselői jogosultak, amennyiben ők megfelelnek a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek. 
A Játékra való jelentkezéssel, a Játékos tudomásul veszi, hogy személyes adatai (név, 
vezetéknév, telefonszám es e-mail cím) a Szervező által, a Játék lebonyolítása céljából, a 11. 
pontban foglaltak szerint, kezelésre kerülnek. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, 
hogy teljes körűen megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játék 
lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a 
jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a Játékos jelen szabályzatot vagy annak bármely 
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem 
jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben a Játékos 
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súlyosan megsérti a jelen szabályzatban foglaltakat (így különösen, ha nem valódi Facebook 
és/vagy Instagram profilt, hanem robotokat használ fel a lájkolásra), a Szervező fenntartja a 
jogot arra, hogy az adott játékost a Játékból kizárja. 

4. A Játék időtartama 

A Játék a panaszok.com Facebook és Instagram oldalán zajlik és 2020. március 13. napjának 
00:00 percétől, 2020. április 15. napjának 24:00 percéig tart. Az időszak előtt és után beérkezett 
jelentkezéseket a Szervező nem fogadja el érvényes jelentkezésként. A Játékban kizárólag az 
itt jelzett időszakban beérkező jelentkezések vesznek részt. 

5. Moderációs alapelvek 

A moderációs alapelvek szerint közzétett panasz és/vagy komment 

− nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve 
személyiségi jogait;  

− nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;  
− nem lehet jogszabályellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat;  
− nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését;  
− nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető, zaklató, szexista vagy rasszista 

utalásokat;  
− nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet;  
− nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket;  
− nem tartalmazhat Szervező versenytársaira vonatkozó utalásokat, logókat, jelmondatokat, 

üzeneteket;  
− nem valósíthat meg plagizálást, nem tartalmazhat burkolt reklámot. 

 
6. A nyeremény 

A nyereményjáték keretében a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra a résztvevők 
között: 5x2 db Cinema City-ben mozijegy, 3x1 db Apple Airpods, valamint 1 db *** típusú 
televíziókészülék. 

A nyeremény készpénzre nem váltható. 

7. A sorsolás és az eredményhirdetés 
 

A panaszok.com Facebook és Instagram oldalán 2020. április 16-20. között, önálló posztban 
kerül kihirdetésre a nyertesek személye. Az eredményhirdetéskor a Szervező a nyerteseket arra 
kéri, vegyék fel a Szervezővel a kapcsolatot az info@panaszok.com  e-mail címen. 
 
A nyerteseket a Szervező a saját rendszerén keresztül véletlenszerűen sorsolja ki, melyben 
számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának. A Szervező a 
Játékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Játék során pótnyertes 
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kihirdetésére nem kerül sor.  A sorsolás 1032 Budapest, Bécsi út 1. 4. em. szám alatti irodában, 
közjegyző jelenlétében kerül sor. 
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben:  
 
− bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;  
− egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét és/vagy eredményét bármilyen módon 

szándékosan befolyásolni próbálja;  
− a jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

 
8. A Szervező felelőssége 

 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásból, 
a cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy Játékos törvényes 
képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött 
értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, 
illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett 
károk tekintetében. 
 
9. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki megsérti a jelen szabályzatban foglaltakat, valamint, 
amennyiben a Játék szellemével ellentétesen vesz részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési 
esélyét megtévesztő magatartásával megnövelje, ezzel megfosztva a nyerési esélytől a 
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a Szervező 
fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

10. Adatvédelem 
 

A Játék során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos, az adatkezelő személyére vonatkozó 
adatok:  
 
− Adatkezelő neve: BU Technology Korlátolt Felelősségű Társaság 
− Adatkezelő székhelye: 1096 Budapest, Ernő utca 1. fszt.  
− Adatkezelő e-mail címe: info@butechnologies.com 
− Adatkezelő telefonszáma: 06-1-622-46-90 

 
A Játékos a Játékban való részvétellel, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 
sz. rendeletének 6. cikk (1) a.) pontja alapján - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban –, 
kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat 3. pontjában említett személyes 
adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából és annak időtartamáig a jogszabályok 
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rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként 
kerül kisorsolásra, a Szervező a Facebook és Instagram oldalán a nevét és a nyerés tényét az 
ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozza.  
 
A nyertesként kisorsolt Játékos adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-
a alapján a Szervező a részére kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő 
ötödik adóév végéig őrzi meg.  
 
A Játékosok adatait a Szervezőn és alkalmazottan kívül más nem ismerheti meg, Szervező 
adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik 
országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem 
végez.  
 
A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult  
 
− hozzáférést kérni a személyes adataihoz, e körben a Játékos jogosult a Szervező által kezelt 

személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező 
jogszerűen végzi-e;  

− a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni, e körben a Játékos jogosult a 
hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbíttetésére, habár ilyen esetben az újonnan 
átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;  

− a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni, melynek keretében a Játékos 
jogosult arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok 
a további kezelésükre;  

− személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy 
harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, 
hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy 
harmadik személy jogos érdekével szemben;  

− személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;  
− a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való 

továbbítását kérni;  
− az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes 

adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás 
visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem 
érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék 
lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül 
a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; valamint 

− közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos 
úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, 
hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervezőt 
az ügy tisztázása és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne 
eredményre, vagy a Játékos nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az 
egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy 
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panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A 
NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; 
telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: 
www.naih.hu.  

 
Budapest, 2020. *** 


