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A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg a 2020. évi Sziget 

Fesztivállal kapcsolatban lebonyolításra kerülő „SZITIZEN PRIME” megnevezésű 

promóciós játékban (a továbbiakban Játék) történő részvétel feltételeit. 

 

A Játék szervezője. A Játék szervezője a 2020. évi Sziget Fesztivál szervezője, a Sziget 

Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári 

sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma: 26189905-2-41, a továbbiakban 

Sziget). 

 

A Játék időtartama. A Játék a 2020. évi Sziget Fesztiválra történő jegyértékesítés első 

huszonnégy órájában kerül lebonyolításra, közép-európai idő szerint 2019. november 14. 12 

óra és 2019. november 15. 12 óra között. 

 

A Játék leírása. A 2020. évi Sziget Fesztiválra a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatban 

írtak szerint bérletet (lásd. következő pont) vásárló személyek mindegyike automatikusan 

jogosulttá válik egy „Szitizen Prime Ajándékcsomag” (a továbbiakban Ajándékcsomag) 

átvételére. 

 

A Nyereményjáték résztvevői. A Játékban automatikusan részt vesz minden olyan 

természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a 2020. évi Sziget Fesztiválra online, a 

Sziget www.szigetfestival.com oldalról elérhető webshopjában, vagy hivatalos jegyterjesztő 

partnereitől online vagy irodájukban 7napos SZITIZEN PRIME bérletet vagy VIP 7napos 

SZITIZEN PRIME bérletet vásárol. Bérletvásárlásnak kizárólag az a tranzakció tekinthető, 

amelynek során a fizetési tranzakció is teljes egészében megtörtént. Minden bérletvásárlás 

külön Ajándékcsomagra jogosít 

 

Az Ajándékcsomag tartalma. (i) papírtextil gymbag (ii) póló (iii) zokni (iv) matricák 

 

Az Ajándékcsomag átvétele.  A 2020. évi Sziget Fesztiválra történő első belépéskor a 

résztvevő a jegyét karszalagra váltja át. Ezen átváltás során az Ajándékcsomag átvételére való 

jogosultságot automatikusan a karszalaghoz rendelik. Az Ajándékcsomag a Sziget Fesztivál 

2020 területén, az átadásra kijelölt helyen vehető át a résztvevő karszalagsorszámának 

leolvasásával. Kizárólag az a résztvevő jogosult az Ajándékcsomag átvételére, aki a 

karszalagot a csuklóján, vagy más végtagján viseli. A Sziget nem fogad el sérült 

karszalagokat. 

 

A Játék jogi jellege. A Játék üzleti promóciónak minősül. A Sziget kötelezettséget vállal a 

2020. évi Sziget Fesztiválon átadásra kerülő ajándékok után valamennyi adó és közteher 

megfizetésére. 

 

Általános rendelkezések. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 

Szabályzat szerint történik. A Játékban résztvevő személyek a jelen Szabályzatot a Játék 

időtartama alatti jegyvásárlással kötelezőnek elfogadják. A résztvevők jogosultak az 

Ajándékcsomag átvételét és a vásárláskor méreteik megadását visszautasítani. A karszalag 



 

 

olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a 

résztvevők kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Sziget az esetleges visszaélésekért 

felelősséget nem vállal. 

 

Adatkezelés. A vásárlás során a Sziget a résztvevő póló méretét, valamint zokni méretét 

elkéri annak érdekében, hogy az Ajándékcsomagban található ruhadarabok személyre 

szabottak legyenek és azokat a résztvevőnek a 2020. évi Sziget Fesztiválon át tudja adni. A 

résztvevő a vásárlás során dönthet úgy, hogy nem adja meg a méreteit. Ezen adatokat a Sziget 

kizárólag a 2020. évi Sziget Fesztivál végéig kezeli. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő 

hozzájárulása a 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (GDPR) 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható a dpo@sziget.hu e-mail 

címen, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes 

adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Sziget legkésőbb 1 hónapon belül ad 

meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását.  

 

Amennyiben Ön szerint a Sziget, mint adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre 

vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban a Szigethez a fenti 

elérhetőségen vagy a következő e-mail címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége 

esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását 

kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. 
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