SZIGET
KÉRDŐÍV NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg a „Sziget
Kérdőív Nyereményjáték” megnevezésű promócióban nyereményjátékban (a továbbiakban
„Játék”) történő részvétel feltételeit.
A Játék szervezője. A Játék szervezője a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58., Cg. 01-10049598, adószáma: 26189905-2-44, a továbbiakban „Szervező”).
A Játék időtartama. A Játék időtartama 2022. augusztus 31. napjától kezdve 2022.
szeptember 7. napjáig kerül lebonyolításra.
A Játék leírása. A Szervező által alkalmazott kérdőívek kitöltő személyek közül kisorsolásra
kerül 5 (öt) nyertes (a továbbiakban külön-külön „Nyertes”, együttesen „Nyertesek”),
akiknek nyereménye 1-1 (egy-egy) db páros bérlet a 2023. évi Sziget Fesztiválra (a
továbbiakban külön-külön „Nyeremény”, együttesen „Nyeremények”).
A Játék résztvevői. A Játékban automatikusan részt vesznek a Szervező által alkalmazott
kérdőívet 2022. augusztus 31. és 2022. augusztus 7. között kitöltő, érvényes útlevéllel vagy
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező 18. (tizennyolcadik) életévüket betöltött
személyek (a továbbiakban „Játékos”). A Játékban Játékosként nem vehetnek részt a
Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közreműködők tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli
hozzátartozói.
A Nyertesek kisorsolása, a Nyeremények átvétele. A Szervező a Játékosok közül gépi
sorsolással választja ki a Nyerteseket 2022. szeptember 14. napján. A Nyeremények
készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a Nyertesek, sem más nem jogosult
követelni a Szervezőtől, hogy a Nyereményt készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át. A
Játék során a Szervező a Nyereményeken túl további díjat, nyereményt nem ad át.
Amennyiben a Nyertes a Nyereményre való jogosultságát elveszíti, vagy a Nyeremény
átvételéhez szükséges valamely kötelezettségét a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy
a Nyeremény átvételét visszautasítja, úgy pótnyertes kisorsolására már nem kerül sor.
A Nyereményekhez (5 db páros bérlet) kapcsolódó vouchereket a Szervező emailben küldi ki
a Nyerteseknek, a 2023. évi Sziget Fesztiválra szóló jegyek értékesítésének megkezdését
követően. Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményre a Szervezőnek a 2023. évi
Sziget Fesztiválra szóló jegyértékesítés megkezdésekor hatályos általános szerződési feltételei
lesznek irányadók.
Minden Nyeremény csak 1 (egy) alkalommal kerül átadásra. Szervező a Nyeremény átadása
kapcsán csak a Játékos által megadott email cím alapján ellenőrzi a Nyertest. Szervező a
Nyeremények átvételével és felhasználásával kapcsolatos esetleges visszaélésekkel
kapcsolatban a felelősségét kifejezetten kizárja.
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A Játék jogi jellege. A Játék a Nyeremények tekintetében ajándéksorsolásnak nem minősülő
nyereményjátéknak minősül A Szervező kötelezettséget vállal a Nyeremények utáni
valamennyi esetleges adó és közteher megfizetésére.
Általános rendelkezések. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen
Szabályzat szerint történik. A Szervező az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.
Felelősségi kérdések. Amennyiben a Játék során visszaélés, vagy annak gyanúja merül fel, a
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a
visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű
felelősségét kizárja.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatok megadásából, vagy a postafiókjuk
levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az
adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a
Játékosokat terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban
való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért,
veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék
lebonyolításával, a Nyereménnyel/Nyereményekkel, a Nyertessel/Nyertesekkel kapcsolatos, a
Szervezővel, vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a szerzői jogi jogsértésért való minden felelősségét kizárja.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel
továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai
meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek
következményeiért.
Adatkezelés. A Játékban résztvevők által megadott email címet a Szervező kezeli, a
Nyeremény átadása céljából. Ezen adatokat a Szervező kizárólag a Játék lebonyolításának
befejezéséig, illetve a Nyeremények felhasználásáig kezeli. Az adatkezelés jogalapja a
Játékosok 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 Játékos az adatkezelés időtartamán belül a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes
adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Szervező legkésőbb 1 [egy]
hónapon belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés
korlátozását.
Amennyiben Ön szerint a Szervező, mint adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban a Szervezőhöz a fenti
elérhetőségen vagy a következő e-mail címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását
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kezdeményezheti (levelezési cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.
Budapest, 2022. augusztus 30.
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