
A Mediaworks Hungary Zrt. „Eb-játék a Decathlon támogatásával” elnevezésű 

nyereményjátékának hivatalos játékszabálya 

1. A nyereményjáték szervezője:  

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. székhely: 

1082 Budapest, Futó u. 35-37. (a továbbiakban: Szervező).  

2. A nyereményjátékban részt vevő személyek: 

A nyereményjátékban részt vesz minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 

természetes személy, aki a játék időtartama alatt a www.nol.hu internetes oldalon megjelenő 

naponta feltett kérdésre helyesen válaszol, és visszaküldi a válaszát az oldalon található 

beküldési felületen a megadott beküldési határidőig, azaz a sorsolásokat megelőző nap 24.00 

óráig, feltüntetve a személyi adatait (név, cím, telefonszám). A játékban nem vehetnek részt a 

Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi köreibe tartozó más gazdasági társaság, 

illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 

685.§ b) bekezdése].  

3. A játék időtartama: 

A játék 2016. június 13-án 00:00 órától 2016. július 10-én 24:00-ig tart. 

4. A játék menete  

A www.nol.hu internetes oldalon 2016. június 13-tól 2016. július 10-ig mindennap 

megtalálható egy megválaszolandó kérdés, amely a futball Eb-vel kapcsolatos. A kérdés 

helyesen történő megválaszolásával, valamint a személyes adatok (név, cím, telefonszám) 

elküldésével jogosulttá válik az olvasó a sorsoláson való részvételre. A név, postacím, 

telefonszám, valamint a helyes válasz elküldése szükséges a játékban való részvételhez. A 

játékban csak azon játékosok vehetnek részt, akik pontosan és hiánytalanul megadják a fenti 

adatokat, és a beküldési határidőig megérkezik a pályázatuk az internetes oldalon megadott 

beküldési felületen keresztül. 

A főnyeremény sorsolásán a játék teljes időtartama alatt legalább egy helyes választ beküldő 

összes pályázó részt vesz.  

A sorsolásokra 2016. június 20-án, június 27-én, július 4-én, július 11-én, délelőtt 11:00 órai 

kezdettel kerül sor a 1082 Budapest, Futó u 35-37. szám alatti irodában. A hiányos és/vagy 

hiányosan megadott adatokkal és/vagy helytelen válasszal kisorsolt pályázat nem jogosít a 

nyereményre, az ilyen jelentkezés beküldői helyett pótnyerteseket kell kisorsolni. 

Egy névvel ÉS postacímmel csak egyszer lehet pályázni a sorsolásban való részvételre. A 

többszörösen jelentkezőket kizárjuk a sorsolásból. 

6. Nyeremény 

Minden, a fenti feltételeknek megfelelő beérkezett pályázat részt vesz a sorsoláson.  

http://www.nol.hu/
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A heti sorsolásokon (összesen 4 alkalommal) hetente 1db 15.000 Ft értékű Decathlon 

vásárlási utalványt sorsolunk ki. 

A heti sorsolásokon (összesen 4 alkalommal) hetente 3db, a szerző által dedikált Nemzeti 

Sport Eb-kiadványt sorsolunk ki.  

Főnyereményként 1db 40.000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalványt sorsolunk ki.  

7. A nyeremények átvétele: 

A Szervező a nyertest a sorsolást követően 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a 

nyeremény átvételének pontos menetéről. A nyertesek nyereményüket előreláthatólag postán 

kapják meg.  

8. Közzététel 

A nyertesek nevét, ill. az általuk megadott városnevet a Szervező a sorsolás után legkésőbb 2 

munkanapon belül a www.nol.hu weboldalon közzéteszi. 

9. Információ a Játékról 

A résztvevők a Játék tartama alatt a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos információkat 

a www.nol.hu oldalon érhetik el.  

10. Egyéb  

A játék résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataikat (név, lakcím, mobil 

és/vagy vonalas telefonszám, e-mail cím (amennyiben rendelkezésre áll) a Mediaworks 

Hungary Zrt. további marketing célokra, direkt marketing, hírlevél-küldésre és promóciós 

célokra felhasználja, elektronikus, telefonon keresztüli vagy postai úton történő 

kommunikáció keretében.  

A személyes adatok kezelője a Mediaworks Hungary Zrt., aki az adatokat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a 

további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A Mediaworks Hungary Zrt. az 

adatok megadását követően azokat jogosult kezelni. Az adatszolgáltatás önkéntes, Ön 

bármikor tiltakozhat az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése ellen. 

A személyes adatok adatbázisból való törlését, adatai helyesbítését az 

adatkezeles@mediaworks.hu eljuttatott elektronikus levélben vagy postai úton a Mediaworks 

Hungary Zrt.–nek (vagy jogutódjának) az 1082 Budapest, Futó u. 35-37. szám alatti 

székhelyére eljuttatott levélben kérheti.  

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésére az adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül válaszol. E-mail küldése esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első 

munkanapot kell tekinteni. Amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az 

adatkezelő a fenti válaszadási határidőt elmulasztja a döntés közlésétől, illetve a határidő 

utolsó napjától számított 30 napon belül a 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározott 



módon bírósághoz fordulhat. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben fordulhat a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (címe: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c.). 

A játék résztvevői az akcióban való részvétellel minden külön jognyilatkozat nélkül 

automatikusan elfogadják ezen hivatalos játékszabályt, amely megtalálható a www.nol.hu 

oldalon. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a többszörösen 

módosított 2013. évi V. törv. a Ptk vonatkozó §-ai értelemszerűen irányadóak.  

A nyeremények készpénzre nem válthatóak, és nem átruházhatóak. 

A játékszabály módosításának jogát a szervező fenntartja.  

 

Budapest, 2016. június 09. 
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