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„MEDIA MARKT 25. SZÜLETÉSNAPI”
NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A Játék szervezője
A Media Markt Magyarország Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-297359, adószám:
12172951-2-44, székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150., továbbiakban: „Media Markt”
vagy „Szervező”) a 25. magyarországi születésnapjának alkalmából promóciót szervez,
amelynek keretében játékra hívja vásárlóit: a játék keretében a Media Markt játékos módon
kívánja bemutatni, hogy magyarországi jelenlétének 25 éve alatt milyen sokat változott az
általa forgalmazott termékek köre, micsoda ugrásszerű fejlődés ment végbe az elektronikai
eszközök és készülékek piacán. Előbbiek során vásárláshoz kötött, a jelen
játékszabályzatban ismertetett nyereményjáték (továbbiakban: „Játék” vagy
„Nyereményjáték”) lebonyolításra kerül sor.
A jelen Játékszabályzat a Media Markt magyarországi áruházainak vevőszolgálatán
nyomtatott formában és a www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek aloldalon elektronikus
formában is elérhető. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a
hatályos Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.
2. A Nyereményjáték rövid leírása, időtartama, a részvétel személyi feltételei
A Nyereményjáték során a Media Markt valamennyi magyarországi üzletében, valamint a
http://mediamarkt.hu oldalon elérhető webáruházának felületén a Nyereményjáték
kezdetétől megelőzően elrejt 3 olyan terméket, amelyek 25 éve, az első magyarországi
Media Markt üzlet megnyitásának idején akár szerepelhettek volna aktuális
termékkínálatában. A résztvevő játékosok feladata megtalálni ezen „klasszikus
termékeket”, amelyek mellé mind az üzletekben, mind online a Szervező elhelyez egy 7
számjegyű nyerőkódot. Amennyiben valaki megtalál egy ilyen klasszikus terméket, és a
jelen pont szerinti vásárlási időszakban bármilyen raktáron lévő terméket is vásárol,
lehetősége nyílik a vásárolt termék és a klasszikus termék mellett található 7 számjegyű
nyerőkód feltöltésére a https://mmapp.hu/nyeremenyjatek/25_szuletesnap_regisztracio/
regisztrációs felületen, és ezáltal részt venni a Nyereményjátékban (részleteket lásd a 3.
pontban).
Érvényes vásárlási időszak*:

2022. október 1. – 2022. október 31. 23:59,
kivéve az áruházakban személyesen történő (nem
online) vásárlás esetét, amikor az adott áruház
2022.10.31. napjára érvényes nyitvatartási
idejének végéig lehetséges vásárolni.
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*amely időszakon belül történt vásárlások a Játékban való részvételre jogosítanak

Érvényes regisztrációs időszak**:

2022. október 1. – 2022. november 14. 23:59

**amely időszakon belül érvényesen részvételi regisztráció leadására van lehetőség

A Nyereményjáték teljes időtartama:

2022. október 1. – 2022. november 14.

A Nyereményjátékban azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a
magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18.
életévüket betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt, akik elfogadják a közzétett
Játékszabályzatot, és megfelelnek az abban meghatározott személyi és tárgyi
követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”).
Felhívjuk az esetleges Játékos figyelmét, hogy nyertessége esetén neve, valamint a
nyereményét képező Media Markt ajándékkártya értéke az eredményhirdetés keretében a
Szervező honlapján feltüntetésre kerül. A részvétellel a Játékos ezt a feltételt elfogadja és
tudomásul veszi.
A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a
Játékszabályzatban írt feltételeknek. Az ilyen Játékos a sorsoláson nem vesz részt.
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező a jogszabályokban megengedett
legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét.
3. A részvétel részletes tárgyi feltételei
A Játék menete:
A fent jelölt érvényes vásárlási időszakban vásárolt termék(ek) és a megtalált klasszikus
termékek mellett feltüntetett nyerőkód(ok) regisztrációjára 2022.10.01. napjától
2022.11.14.
napjának
végéig
van
lehetőség
a
https://mmapp.hu/nyeremenyjatek/25_szuletesnap_regisztracio/ oldalon.
A regisztráció során a vásárló a fenti hivatkozáson elérhető regisztrációs felületen megadja
az alábbi adatokat (a továbbiakban: „Pályázat”):
− Születési idő (megadása kötelező);
− Teljes név (megadása kötelező – a Játékos érvényes személyi igazolványában
feltüntetett vezeték- és utóneve);
− E-mail cím (megadása kötelező – a Játékos által használt, létező e-mail cím. Egy e-mail
címhez kizárólag egy Játékos kapcsolódhat);
− Lakóhely (megadása kötelező – a Játékos lakcímet igazoló hatósági igazolványába vagy
régi típusú személyi igazolványába bejegyzett lakcím adatok);
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− Játékos valós nyilatkozata életkoráról (a 18. életév betöltésének tényéről – megadása
kötelező);
− A Játékos telefonszáma (megadása kötelező – a Játékos által használt, létező mobil vagy
vezetékes telefonszám);
− A megtalált klasszikus termék mellett elhelyezett nyerőkód;
− A Nyereményjátékkal érintett termék vásárlásának helyszíne: adott offline áruház vagy
a webáruház (megadása kötelező);
− A vásárlás dátuma;
− A fentieken felül – online vagy offline vásárlásról függően – a termék vásárlását
igazolandó:
a) online vásárlás esetén
1. Számla
a. Számla sorszáma
b. Rendelésszám
c. Rendelés leadásának dátuma
b) offline vásárlás esetén az alábbiak valamelyike:
2. Nyugta
a. Bizonylatszám
b. Pénztár szám
c. Vásárlás pontos ideje (óra, perc)
3. Egyszerűsített számla
a. Vevő neve
b. Vásárlás időpontja
c. Számlaszám
4. Számla (előre utalás esetén)
a. Számla sorszáma
b. Teljesítés ideje
c. Számla kelte
d. Teljesítés ideje
c) továbbá mind online mind offline vásárlás esetén egy akár szkennelt, akár befotózott
kép a számláról/egyszerűsített számláról/nyugtáról. Kép feltöltésére a regisztráció
során, az adatok megadását követően erre kialakított gomb segítségével a regisztrációs
felületen van lehetőség („Nyugta feltöltés” – „fájl kiválasztása” gomb).
FIGYELEM: a Szervező kéri a Nyereményjátékban résztvevő Játékosokat, hogy a
vásárlást igazoló nyugtát/egyszerűsített számlát/bizonylatot minden esetben őrizzék meg a
Nyereményjáték teljes időtartamában. Az említett bizonylatról szkennelt vagy készített
kép regisztráció során történő feltöltése a Nyeremény megszerzésének feltétele.
Amennyiben feltöltés nem történik vagy a feltöltött kép nem olvasható, illetve vásárlás
tényét igazoló bizonylatként nem értékelhető, a Pályázat nem érvényes, és a Játékos a
nyeremény átvételére nem jogosult.
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A jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Játékos által a regisztrációs
időben – azaz legkésőbb 2022. november 14. napjának végéig – regisztrált Pályázat vesz
részt érvényesen a Nyereményjátékban.
A fenti regisztrációs felületen a regisztrációt követően lehetőség van a korábban megadott
adatokkal történő ismételt belépésre, és ezt követően későbbi, a promócióban szereplő
Termékre vonatkozó vásárlások bizonylatai is feltölthetőek, így egy Játékos több, az
érvényes vásárlási időszakban történt vásárlásával is részt vehet a sorsoláson, ezzel növelve
saját esélyeit. Fontos azonban, hogy egy klasszikus termék mellett elhelyezett nyerőkód
mellett csak egyetlen vásárlás regisztrálható, azaz több vásárlás esetén minden egyes
különböző vásárláshoz egy-egy különböző klasszikus termékhez tartozó nyerőkód
feltöltésére van szükség. Egyetlen vásárlás alkalmával több különböző termék vásárlása egy
vásárlásnak számít jelen Nyereményjáték szempontjából. Legfeljebb tehát egy játékos
legfeljebb 3 érvényes regisztrációval vehet részt a játékban, mely esetben minden egyes
különböző vásárlásához egy-egy különböző nyerőkód párosul.
A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy felelősségét a legteljesebb mértékben kizárja a
Játékos által tévesen, valótlanul vagy hibásan megadott adatokból eredő
következményekért. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség
nem terheli.
A Játékos a regisztráció megtételével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen Játékszabályzatot.
A Nyereményjátékban való részvételre jogosító vásárlások:
A Nyereményjátékban a Media Markt áruházaiban (magyarországi áruházaiban és
webáruházában) a vásárlási időszakban elérhető valamennyi, raktáron lévő termék (a
továbbiakban: „Termék”) részt vesz. A részvételhez (regisztrációhoz) legalább 1 db.
Termék megvásárlása és a 3 elrejtett klasszikus termék legalább egyikének megtalálása
szükséges.
FIGYELEM:
– A Nyereményjátékban kizárólag a vásárlás időpontjában raktáron lévő Termékek
vesznek részt; „nincs raktáron” vagy „előrendelhető” jelzéssel ellátott termékek
részvételre NEM jogosítanak!
– Kizárólag szolgáltatás igénybevétele NEM jogosít a játékban való részvételre, a
részvétel tehát legalább 1 db Termék megvásárláshoz kötött.
– A Nyereményjátékban kizárólag természetes személyek vehetnek részt.
Amennyiben a regisztrálni kívánt vásárlást a vásárló cégként, egyéni vállalkozóként
vagy egyébként jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
személyként eszközölte, ugyanígy, ha a vásárláskor ÁFÁ-s számla igénnyel élt, úgy a
Nyereményjátékban e vásárlással részvételre (érvényes regisztrációra) nem jogosult.
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Szervező a nem természetes személyek vásárlásait a sorsoláskor kiszűri és a nyertes
kiválasztásánál figyelmen kívül hagyja.
A Nyereményjátékban való részvételre kizárólag a 2022.10.01. és 2022.10.31. 23:59 közötti
termékvásárlások jogosítanak, az érvényes vásárlási időszak előbbi időtartama után történt
termékvásárlások részvételre nem jogosítanak, vagyis az ilyen Termékekkel történő
regisztráció, illetve bizonylat feltöltés nem érvényes akkor sem, ha a regisztrációra fennálló,
fent jelzett regisztrációs időszakon belül kerül sor.
Hírlevél feliratkozás lehetősége:
A Játékosnak a regisztráció során a fent jelzett regisztrációs oldalon lehetősége van
feliratkozni a Media Markt hírlevelére. A hírlevél feliratkozás a regisztrációs oldalon
található „Feliratkozom a hírlevélre” szöveg mellett elhelyezett jelölőnégyzet megfelelő
jelölésével lehetséges. A feliratkozással a Játékos hozzájárul, hogy a Media Markt őt
közvetlenül, elektronikus úton, marketing céllal megkeresse.
A hírlevélről egyébiránt a hírlevél alján található „leiratkozom” gomb használatával vagy
az adatkezeles@mediamarkt.hu e-mail címre küldött levél útján bármikor lehetséges
leiratkozni. A leiratkozás a Játékban való részvételt nem befolyásolja, valamint a feliratkozás
az érvényes részvételnek nem feltétele. Egyebekben a Szervező hírlevél szolgáltatásáról
bővebb információ a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/adatvedelem.html elérhetőségen
található Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint jelen Játékszabályzat 7.4. pontjában
található.
4. Nyeremények
A Nyereményjáték során az érvényesen regisztrált Játékosok között az alábbi nyeremények
kisorsolására kerül sor:
– 25 db. 25.000,- Ft értékű Media Markt Ajándékkártya;
– Fődíj: 1 db. 1.500.000,- Ft értékű Media Markt Ajándékkártya.
a továbbiakban együttesen: „Nyeremény”
A Media Markt Ajándékkártyák bármely magyarországi Media Markt áruházban vagy a
Media Markt http://mediamarkt.hu honlapon található webáruházában bármilyen termék
és/vagy szolgáltatás megvásárlására felhasználhatók az átvételtől számított 5 (öt) évig.
5. Sorsolás
A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes
programmal történik a Szervező székhelyén, a Szervező alkalmazottai közül
kiválasztott 3 fős sorsolóbizottság előtt.
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A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsolási bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet a
Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát bárki szabadon
megtekinthesse, előzetes időpont-egyeztetés után a Szervező székhelyén az adott sorsolás
napjától számított 30 naptári napon belül.
A Nyereményjáték során a Szervező a feltételeknek megfelelő Játékosok közül a
Nyereményjáték időtartamának lezárultát, azaz 2022. november 14. napját követő 3
munkanapon belül sorsolja ki a nyerteseket az alábbiak szerint: Szervező először
kisorsolja a 25 db. 25.000,- Ft értékű Ajándékkártya 25 különböző nyertesét és 4
pótnyertest, majd ezt követően ismét sorsol ugyanazon Játékosok között, és kisorsolja a 4.
pontban jelzett fődíjat és az erre vonatkozó 2 pótnyertest. A sorsoláson így összesen 26
(25+1) nyertes és 6 (4+2) pótnyertes kerül kisorsolásra; utóbbiak arra az esetre, ha a
kisorsolt nyertesek valamelyike részére a nyeremény átadása a 6. pontban foglaltak szerint
ellehetetlenül. Amennyiben valamely Játékos mind a 25.000,- Ft értékű Ajándékkártyák
valamelyike, mind a fődíj esetében kisorsolásra kerül, a nyertes játékosok száma 25 lesz, és
ezen Játékos mindkét említett nyereményre jogosult.
6. Nyeremények átadása/átvétele
A nyerteseket a Szervező a sorsolást követő 8 naptári napon belül telefonon vagy emailben
értesíti. A Szervező az értesítést 2 alkalommal kísérli meg. Amennyiben a nyertes
legkésőbb a második értesítést követő 24 órán belül visszaigazolja Szervező értesítését,
Szervező a nyertes adatait továbbítja a megjelölt Media Markt áruháznak annak érdekében,
hogy az áruház fel tudja venni a kapcsolatot a nyertessel a nyeremény átvételi időpontjáról
való egyeztetés érdekében. Ezen kívül a Media Markt áruház az átadott adatokat
felhasználja a nyertes azonosítása során is a Nyeremény átadását megelőzően. A Nyertesek
a megadott átvételi időpontot követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül kötelesek
nyereményüket az előre egyeztetett feltételek szerint átvenni, valamint az átvétel során
kötelesek személyi igazolványukkal vagy más személyazonosságot igazoló fényképes
igazolvánnyal magukat igazolni.
Amennyiben egy nyertes a Szervező értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb
24 órán belül nem reagál, úgy az a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis a továbbiakban nem
jogosult a nyeremény átvételére és Szervező jogosult helyette az elsőszámú pótnyertest
értesíteni. Amennyiben az adott Nyereményre sorsolt elsőszámú pótnyertes a Szervező
értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 24 órán belül nem reagál, úgy ezen
pótnyertes sem jogosult a nyeremény átvételére, és a Szervező a második számú pótnyertest
értesíti. Amennyiben valamely Nyeremény esetében a kisorsolt nyertes és valamennyi
pótnyertes is elmulasztja a fentiek szerinti visszajelzést, az adott Nyeremény nyertes nélkül
marad, a Szervező újabb sorsolást nem tart.
A soron következő pótnyertes abban az esetben válik jogosulttá különösen a nyereményre,
ha
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egy nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek,
adatai nem ellenőrizhetőek, nem valósak vagy tévesek,
egyéb okból a Nyereményjátékból ki kell zárni, vagy
az általa megadott elérhetőségeken nem elérhető vagy határidőben nem jelentkezik.

A Nyereményt a nyertes által kiválasztott Media Markt áruházban személyesen lehetséges
átvenni, az egyeztetett átvételi időpontot követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül. A
nyereményt a nyertes személyesen veheti át, annak átvételére meghatalmazott útján nincs
lehetőség.
A Nyertes hozzájárulása esetén az átvételkor Szervező fényképet is készít a nyertesről,
amely fénykép felkerül a Játék nyertesének kihirdetésére szolgáló felületre. Az erre
vonatkozó adatkezelési kérdések a 7.2 pontban kerülnek kifejtésre.
7. Adatkezelés
7.1. A Nyereményjátékban történő részvételhez szükséges adatkezelés
Az adatkezelő személye: A Szervező.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részvétellel,
valamint a regisztrációs oldalon a „A játékszabályzatot és a benne foglalt adatkezelési
tájékoztatót elolvastam és elfogadom” mondat mellett található jelölőnégyzet megfelelő
jelölésével a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak jelen Szabályzatban
foglaltak szerinti kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
– regisztrációhoz kapcsolódóan a teljes név, születési idő, telefonszám, e-mail cím,
lakcím (irányítószám, város, utca, házszám);
– nyertesség esetén a személyazonosságot igazoló fényképes igazolvány száma és az
azon szereplő képmás is, tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásakor az átvétel
helyeként szolgáló áruház munkatársa a személyazonosságot ellenőrizheti (a
bemutatott igazolványról másolat nem kerül tárolásra).
Az adatkezelés célja: A Nyereményjáték eredményes lebonyolítása, a Játékos
azonosítása, valamint a Nyereményjátékban való részvétel biztosítása.
Az adatkezelés időtartama: A lakcím (irányítószám, város, utca, házszám),
telefonszám, e-mail cím, születési dátum kezelése a Nyeremény átadásának vagy annak
sikertelensége megállapításának időpontjáig történik.
A nyereményjátékban részt vett személyek listáját a Szervező a sorsolásról készült
jegyzőkönyvvel együtt a Ptk. szerinti általános elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi meg.
MEDIA MARKT „25. SZÜLETÉSNAPI” nyereményjáték Játékszabályzata, verzió: 1.
Hatályos: 2022.09.30. napjától
Minden jog fenntartva. Utánnyomás és bármely egyéb felhasználás, hasznosítás vagy terjesztés, egészében vagy részletekben,
kizárólag a Media Markt Magyarország Kft. előzetes írásos hozzájárulásával megengedett.

8

7.2. Kizárólag nyertesség esetén az Értesítést követő adatkezelés:
Adatkezelő személye: A Szervező.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a 7.1. pontban jelzettekkel
egyezően, illetve a nyeremény átvételéről készült fényképfelvételen szereplő képmás
esetén a 7.3. pont szerinti átadás-átvételi dokumentumon megadott önkéntes
hozzájárulás.
A kezelt adatok köre: teljes név, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, állandó
lakcím (a Nyeremény átadásakor az átvétel helyeként szolgáló áruház munkatársa a
személyazonosságot ellenőrizheti, de a bemutatott igazolványról másolat nem készül).
Előbbieken felül abban az esetben, ha a nyertes a 7.3. pont szerinti átadás-átvételi
dokumentumon hozzájárul ahhoz, hogy róla fényképfelvétel készüljön, úgy ezen
felvételen szereplő képmása.
Az adatkezelés célja: a nyertes beazonosítása, a nyertessel való kapcsolattartás és a
Nyeremény átadásának lehetővé tétele, valamint a nyertes nevének és az általa megnyert
Media Markt ajándékkártya értékének – kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatban –
az
eredményhirdetés
során
a
Nyereményjáték
https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/szuletesnap.html elérhetőségen található oldalán
történő közzététele. Fényképfelvétel elkészítéséhez adott hozzájárulás esetén az
adatkezelés célja a Nyeremény átadása tényének rögzítése a Nyeremény átvételről
fényképfelvétel készítésével és annak az eredményhirdetésre szolgáló oldalon történő
közzétételével.
Az adatkezelés időtartama: a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a
Ptk. szerinti általános elévülési ideig, azaz a Játék időtartama leteltét követő 5 évig,
fényképfelvétel esetén annak elkészültétől számított 3 évig.
7.3. Az átadás-átvételi dokumentumon rendelkezésre bocsátott adatok
A nyeremény nyertesnek történő átadásáról a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (Számviteli törvény) 169. § (2) bekezdésében és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) 6. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében átadásátvételi dokumentumot vesz fel, amelynek nyertes által történő, valóságnak megfelelő
kitöltése és aláírása a nyeremény átadásának feltétele.
Az adatkezelő személye: Szervező.
Az adatkezelés jogalapja: Szervezőre mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése.
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A kezelt adatok köre: kizárólag nyertes Játékos esetén: név, születési név, születési
helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele.
Az adatkezelés célja: Annak igazolása, hogy a Szervező a Nyertesnek átadta a
nyereményt. A Szervező a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5)
bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az adatokat.
nyertes Játékos ezen adatokat a nyeremény átvételét követően az aláírt és átadott vagy emailben visszaküldött átadás-átvételi elismervényen adja meg.
Az adatkezelés időtartama: a felvétel időpontjától számított 8 év.
7.4. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelő személye: Szervező
Adatfeldolgozó személye: INTERMEDIUS NET Kft.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes
hozzájárulása, amelyet a Játékos a regisztráció során a regisztrációs adatlapon található,
„Feliratkozom a hírlevélre” szöveg mellett elhelyezett jelölőnégyzet megfelelő
jelölésével tesz meg.
Az adatkezelés célja: A gazdasági reklámot is tartalmazó direkt marketing üzenetek, emailek küldése az érdeklődők részére, a Szervező saját és partnerei üzleti ajánlatainak
küldése.
A kezelt személyes adatok köre: email cím, a direktmarketing célú megkereséshez
adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek
küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az
események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka stb.)
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő
legkésőbb 30 napig.
7.5. A Játékos, mint érintett jogai és az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb releváns
körülmények:
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen
személyes adatai kezeléséről a következő elérhetőségeken:
Szervező adatvédelmi tisztviselője: dr. Gaál Gergely
postacím: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
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e-mail: adatkezeles@mediamarkt.hu
A Játékos bármikor jogosult a személyes adatai kezeléséhez a 7.1. pont szerint adott
hozzájárulását visszavonni, ez esetben azonban tudomásul veszi, hogy a
Nyereményjátékban a jövőben nem tud részt venni, és a Nyeremény a részére nem
sorsolható ki, illetve sorsolást követően nem adható át, és helyette a soron következő
pótnyertes válik jogosulttá.
A Játékos bármikor jogosult a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai
pontosítását, helyesbítését kérni.
A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll: az adatkezelési cél megszűnt, az adat kezelése jogellenes, az hiányos vagy téves,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy
hatóság elrendelte, illetve az adat törlése a Szervezőre, mint adatkezelőre vonatkozó,
törvényben foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő a Játékos
kérésére törli a személyes adatot, ha a Játékos tiltakozott adatai kezelése ellen, és annak
helye van. Az adatkezelő a törölni kért adatot nem törli akkor, ha az adat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az
Európai Parlament és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 12-20.
cikkeiben, illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog. A
Játékos továbbá jogosult a szervező székhelye vagy a Játékos lakó/tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszékhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulni, amennyiben úgy
véli, hogy az információs önrendelkezési jogát érintő jogsértés történt vagy annak
veszélye áll fenn.
A Hatóság elérhetősége:
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
telefon: +36 (1) 391-1400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu
A megadott személyes adatok kezelője: Media Markt Magyarország Kft.
Adatfeldolgozó:
Név: Intermedius Net Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Erzsébet utca 48. III/2.)
Adatfeldolgozói feladat: Adatfeldolgozó biztosítja azon internetes háttér-felületet,
melyen a Nyereményjátékra történő regisztrációt követően a Játékos adatai
tárolásra kerülnek. Szervező ezen adatbázisból végzi a sorsolást. Ugyanezen
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adatfeldolgozó tárolja a hírlevélre feliratkozott érintettek e-mail címét, és lehetővé teszi
a hírlevelek kiküldését.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi
rendelkezések betartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről a következő
elérhetőségen: adatkezeles@mediamarkt.hu
A Játékszabályzat jelen 7. pontja egyben a GDPR és az Infotv. szerinti adatvédelmi
tájékoztatónak is minősül.
8. Vegyes rendelkezések
A Nyereményjátékból ki vannak zárva: a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó
gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pont);
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
manipulációt, visszaélést, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, a Nyereményjátékból indoklás nélkül kizárja.
Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettséget a
Szervező végzi és teljesíti, az adózási kötelezettség a Szervezőt terheli.
A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak egyoldalú, bármikori
megváltoztatására annak a weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével.
Melléklet: Átadás-átvételi dokumentum mintája
Budapest, 2022. 09. 30.

Media Markt Magyarország Kft.
Szervező
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Melléklet

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
A Media Markt Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út. 144-150.; adószám: 121729512-44, a továbbiakban: „Szervező”) az általa meghirdetett, „Media Markt 25. Születésnap” elnevezésű
Nyereményjáték nyertesének az alábbi nyereményt adja át:
A nyeremény bruttó értéke: ………………………… Ft
Nyertes adatai:
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Állandó lakcím:
Adóazonosító jel:

…………………………
…………………………

A Játék szabályzata alapján a nyeremény átadásával kapcsolatos költségeket (adó, járulék) a Személyi
Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70 § alapján, ún. egyes meghatározott juttatásként a
Szervező fizeti meg.
A Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69 § (1) bekezdése alapján „Béren kívüli
juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (70. §), valamint a béren kívüli juttatások (71.
§) után az adó a kifizetőt terheli.”, azaz adó fizetési kötelezettség a Szervezőnél lép fel.
A megadott személyes adatokat a Szervező, mint adatkezelő a költségek és az adó Szervező általi
megfizetése érdekében, jogi kötelezettség teljesítése jogalapján kezeli, és 8 évig őrzi meg. Adatai
kezelésével
kapcsolatban
a
Nyereményjáték
Szabályzata
irányadó,
valamint
az
adatkezeles@mediamarkt.hu email címen tájékozódhat.
☐ Hozzájárulok, hogy – személyes átvétel esetén – a nyeremény átadásakor rólam az Adatkezelő által
fényképfelvétel készüljön, és ezt a Media Markt Magyarország Kft. a nyeremény átadása tényének rögzítése
céljából, a fent jelölt játék játékszabályzatában foglaltak szerint megőrizze, képmásomat kezelje, és a
képmásomat tartalmazó felvételt a nyertesek kihirdetésére szolgáló oldalon nyilvánosan közzétegye.

_____________________
Átadó aláírása

_______________________
Átvevő aláírása

Kelt:_________________________, 2022. __hó __nap
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