SZITIZEN PRIME
PROMÓCIÓS- ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg a 2023. évi
Sziget Fesztivállal kapcsolatban lebonyolításra kerülő „SZITIZEN PRIME” megnevezésű
promóciós játékban (a továbbiakban „Promóciós Játék”) és nyereményjátékban (a
továbbiakban „Nyereményjáték”) történő részvétel feltételeit (a Promóciós Játék és
Nyereményjáték együtt a továbbiakban „Játék”).
A Játék szervezője. A Játék szervezője a 2023. évi Sziget Fesztivál szervezője, a Sziget
Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári
sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma: 26189905-2-44, a továbbiakban
Sziget).
A Játék időtartama. A Játék a 2023. évi Sziget Fesztiválra történő jegyértékesítés során
kerül lebonyolításra, közép-európai idő szerint 2022. október 27. 10:00 óra és 2022. október
29. 10:00 óra között.
A Játék leírása. A 2023. 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 Ajándék” (a továbbiakban „Ajándékcsomag”)
átvételére, továbbá Nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek során „Szitizen Prime
Nyeremény” (a továbbiakban „Nyeremény”) kerül kisorsolásra. A Nyereményjátékban részt
vesznek azok is, akik a 2023. évi Sziget Fesztiválra a Super Early Bird értékesítés keretében
vettek bérletet és a Játék időtartama alatt a Szervező webshopjában megveszik az
Ajándékcsomagot.
A Játék résztvevői. A Promóciós Játékban automatikusan részt vesz minden olyan
természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a 2023. évi Sziget Fesztiválra online, a
Sziget www.szigetfestival.com oldalról elérhető webshopjában, vagy hivatalos jegyterjesztő
partnereitől online SZITIZEN PRIME bérletet vásárol(t). A Nyereményjátékban részt vehet
minden olyan természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a 2023. évi Sziget Fesztiválra
online, a Sziget www.szigetfestival.com oldalról elérhető webshopjában, vagy hivatalos
jegyterjesztő partnereitől online SZITIZEN PRIME bérletet vásárol(t) és egyúttal a vásárlás
során nyilatkozik arról, hogy a Nyereményjátékban is részt kíván venni és a jelen Szabályzat
Nyereményjátékra vonatkozó rendelkezéseit elfogadta. A Nyereményjátékban részt vehet
továbbá minden olyan természetes személy, aki 2023. évi Sziget Fesztiválra a Super Early
Bird értékesítés keretében bérletet vett és a Játék időtartama alatt a Szervező webshopjában a
bérlet vonalkódjának megadása mellett megveszi az Ajándékcsomagot és egyúttal a vásárlás
során nyilatkozik arról, hogy a Nyereményjátékban részt kíván venni és a jelen Szabályzat
Nyereményjátékra vonatkozó rendelkezéseit elfogadta. Jegyvásárlásnak kizárólag az a
tranzakció tekinthető, amelynek során a fizetési tranzakció is teljes egészében megtörtént. A
Nyereményjátékban való részvételre minden egyes jegyvásárlás jogosít, függetlenül az egy
jegyvásárlás során megvett jegyek darabszámától.
Az Ajándékcsomag. (i) papírtextil gymbag, (ii) póló, (iii) zokni, (iv) matricák, (v) csősál, (vi)
repohár.
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Az Ajándékcsomag átvétele. A 2023. 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 2023. évi Sziget
Fesztivál 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 Nyeremény. (i) 1 db 2 személyes IGLO kempingjeggyel a 2023. évi Sziget Fesztivál
területén a fesztivál ideje alatt, vagy (ii) 1 db 2 fő részére szóló VIP upgrade, vagy (iii) 1 db 2
fő részére szóló fotózással egybekötött backstage tour, vagy (iv) 1 db BOAT PARTY VIP
jegy a 2023. évi Sziget Fesztivál bármelyik napjára, vagy (v) 1 db kétszemélyes Budapest
Card (érvényes 9 napra), vagy (vi) 1 db két személyes teljes Sziget élmény, amely tartalmazza
az (i)-(v) pontban foglalt Nyereményeket.
A Nyereményjáték lebonyolítása. A Nyeremény sorsolására 2022. november 10. napján
kerül sor. A sorsolás számítógép igénybevételével történik. A nyerteseket a Sziget 2022.
november 10. napján 24:00 óráig értesíti, a jegyvásárláskor megadott email-címen. A
Nyereményt a Sziget a 2023. évi Sziget Fesztivál helyszínén és időtartama alatt teszi
elérhetővé. A Nyeremény nem ruházható át. Amennyiben a nyertes nem jelenik meg a 2023.
évi Sziget Fesztiválon, úgy a Nyereményt nem veheti igénybe és nem jogosult az ellenértékre
sem.
A Játék jogi jellege. A Játék az Ajándékcsomag tekintetében üzleti promóciónak, a
kisorsolásra kerülő Nyeremény tekintetében ajándéksorsolásnak nem minősülő
nyereményjátéknak minősül. A Sziget kötelezettséget vállal a Játékban átadásra és
kisorsolásra kerülő ajándékok és nyeremények után valamennyi adó és közteher
megfizetésére.
Általános rendelkezések. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen
Szabályzat szerint történik. A jegyvásárlók a Promóciós Játékra vonatkozó szabályokat
elfogadják a vásárlással. A Nyereményjátékban résztvevő személyek a Nyereményjátékra
vonatkozó szabályokat (i) a Játék időtartama alatti jegyvásárlással (ii) a 2023. évi Sziget
Fesztiválra a Super Early Bird értékesítés keretében történt bérletvásárlás esetén az
Ajándékcsomag megvásárlásával egyidejűleg tett nyilatkozattal fogadják el. A résztvevők
jogosultak a vásárláskor méreteik megadását, továbbá az Ajándékcsomag vagy a Nyeremény
átvételét 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 Nyereményjátékban résztvevők által a vásárlás során használt email címet (a
2023. évi Sziget Fesztiválra a Super Early Bird értékesítés keretében bérletet vásárlók esetén
az Ajándékcsomag megvételével egyidejűleg megadott hozzájárulás alapján) a Sziget kezeli, a
Nyereményről szóló értesítés megküldése, a Nyeremény felhasználásának lehetővé tétele és a
Nyereményjáték nyerteseivel való kapcsolattartás céljából. Ezen adatot a Sziget kizárólag a
2022. 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.
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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 2023. évi Sziget Fesztiválon át tudja adni. A résztvevő a vásárlás
során dönthet úgy, hogy nem adja meg a méreteit, amely esetben nem garantálható, hogy a
megfelelő méretű póló, illetve zokni rendelkezésre fog állni. Ezen adatokat a Sziget kizárólag
a 2023. 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 backstage tour során a Sziget fotósai professzionális fényképet készítenek, amely a jogosult
részére átadásra kerül. A Sziget ezúton tájékoztatja Önt, hogy a fényképet a Sziget marketing
célokra is felhasználhatja a Sziget ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK
(https://cdn2.szigetfestival.com/c1brqvt/f851/hu/media/2018/09/aszf.pdf) III.4.3. pontjában
foglaltakra, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató (ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
A
KÉPÉS
VIDEOFELVÉTELEK
KÉSZÍTÉSÉHEZ)
(https://cdn2.szigetfestival.com/c1brqvt/f851/hu/media/2019/01/07_adatkezel_si_tajekoztato_
marketing_kamera.pdf) alapján, így különösen abból a célból, hogy azokból (azaz a
Felvételekből) az egyes rendezvények, a rendezvények összessége, illetve a Sziget, mint
szervező̋ és annak egyéb szolgáltatásai bemutatására, népszerűsítésére és azok
igénybevételének előmozdítására valamint dokumentálására szolgáló állóképes anyagok
filmek és hanganyagok kerüljenek elkészítésre. Ilyen anyagok az adott rendezvény alatt és a
rendezvényt követő 1 (egy) éves időtartamban az adott rendezvény vonatkozásában, továbbá
több egymást követő rendezvény vonatkozásában, kerek számú megrendezett évfordulós
rendezvények előtt, vagy az azokat követő 1 (egy) éven belül, visszatekintő jellegű, több
korábbi rendezvényre vonatkozó anyagok kerülnek megalkotásra (a továbbiakban
„Audiovizuális Anyagok”). Az Audiovizuális Anyagok a jelen tájékoztatóban foglaltak
szerint kerülnek nyilvánosságra hozatalra. Marketing és promóciós, illetve dokumentációs
célokból az Audiovizuális Anyagokat a SZIGET közzéteszi weboldalain, közösségi oldalain.
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-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.
Budapest, 2022. október 24.
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