
A SzínHatás 2020/12. évi 
nyereményjátékának részletes 
szabályzata 
 

1. A Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, 
Jószerencse utca 1.; adószám: 25534027-2-41; továbbiakban „Lebonyolító”) 
által szervezett és lebonyolított játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag 18. 
életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar 
állampolgárok vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezők, a 2. pontban 
meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a 
továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt.  

A játék koncepciója: A SzínHatás Facebook-oldalon december 8-án közétett 
posztban kihirdetett játék résztvevői között egy darab 1 alkalmas SzínHatás 
online coachingot sorsolunk ki. A játékban való részvétel feltétele a 
www.szinhatas.hu weboldalon megtalálható, 999 Ft-ért elérhető Gyakorlati 
útmutató letöltése. Azok között, akik 2020. december 8-a és 20-a között 
letöltik az útmutatót egy darab 1 alkalmas online coachingot sorsolunk ki. 

2. A játékból ki vannak zárva Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
alvállalkozói, akik közvetlenül részt vesznek a nyereményjáték 
lebonyolításában, azok dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 

3. A játékhoz kapcsolódó időpontok, határidők: 2020. december 8. – 2020. 
december 20. Sorsolás: 2020. december 21. 09:00. 

4. A játék szabályai: Aki a www.szinhatas.hu weboldalon megtalálható, 999 Ft-
ért elérhető Gyakorlati útmutatót letölti és megvásárolja a játék időtartama 
alatt, az részt vesz a sorsoláson. A szerencsés nyertest e-mailben értesítjük, 
nevét a beleegyező nyilatkozat kitöltését követően a sorsolás után a SzínHatás 
Facebook-oldalán, a játékot kihirdető poszt alatt hozzászólásként közzétesszük. 
Amennyiben a nyertes az adatvédelmi tájékoztatónkat és nevének közzétételét 
nem fogadja el, úgy nyereményétől elesik, és új nyertest sorsolunk.  

A Lebonyolító minden esetben e-mailben tájékoztatja a játékosokat, legfeljebb 
5 munkanapon belül. Az ajándék online coachingon legfeljebb az értesítéstől 
számított legfeljebb 4 hónapon belül előzetes időpontegyeztetés után tud részt 
venni a nyertes. 

5. Adatkezelés: A játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai 
kezelésének jogalapja: az EU 2016.679. számú Általános Adatvédelmi 
Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja – A Játékos önkéntes hozzájárulása. 
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A 



játékos bármikor elállhat a részvételtől, amit az info@szinhatas.hu e-mail 
címre küldött írásban benyújtott kéréssel kezdeményezhet. A játékosok a 
nyereményjátékban való részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték 
és feltétel nélkül elfogadták a játékszabályzatot és az abban foglalt adatvédelmi 
tájékoztatást. 

A játék során kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, e-mail cím és 
adószám, melyeket a szervező és lebonyolító rendelkezésére kell bocsátaniuk. 
Ezeket az adatokat kizárólag a nyeremény eljuttatására és a számlázáshoz 
használjuk fel. A sorsolás gépi úton (számítógépes program segítségével) 
történik. 

A nyeremény készpénzre nem váltható, viszont más személyre átruházható a 
szervezővel való előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. A résztvevők adatait 
nem a Facebook kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában 
nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játékkal kapcsolatban 
további információkat a SzínHatás Facebook-oldalán a játékot kihirdető poszt 
alatt hozzászólásban vagy az info@szinhatas.hu e-mail címre küldött 
üzenetben lehet kérni. 

Személyes adatai nem kerülnek közlésre harmadik féllel. 

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati 
lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és 
korlátozásait részletesen a Lebonyolító adatkezelési tájékoztatója és a GDPR 
tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 
78.,79. és 82. cikkei). A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a 
személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes 
adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes 
adataik helyesbítését, pl. dátum. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való 
jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy töröltessék személyes adataikat, 
ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Játékosok kérhetik a 
személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Lebonyolító 
továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel 
azokat. A Lebonyolító a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül 
köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 
A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt 
tenni a személyes adatok Lebonyolító általi kezelésével kapcsolatban. 
Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 
+36- 1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az 
érintettek ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu). A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása 
szerint – a Lebonyolító székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

6. Adózás: Az üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési 
kötelezettséget a Nyeremény felajánlója viseli.  



7. Vegyes rendelkezések: A beküldött adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. 
névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Lebonyolító, 
sem a Lebonyolítónak megbízottja semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Lebonyolító 
döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a 
mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban 
való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar 
bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Lebonyolító 

2020-12-06, Budapest 
 


