
 
„23. SZÜLETÉSNAPI JÁTÉK” 

NYEREMÉNYJÁTÉK  
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

(”Játékszabályzat”) 
 
 

1. A Játék szervezője 
 
A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-
297359, adószám: 12172951-2-41, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., 
továbbiakban: "Szervező") fennállása 23. évének ünnepléséhez kapcsolódóan 
vásárlásához kötötten promóciót szervez, amelynek keretében nyereményjáték 
(továbbiakban: "Nyereményjáték") lebonyolításra is sor kerül.  
 
A nyereményjátékban a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő, a 8. 
pont szerinti kizárás hatálya alá nem eső, a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes 
természetes személyek (továbbiakban "Játékos") vehetnek részt. 
 

2. A Nyereményjáték időtartama, leírása 
 

A Nyereményjáték időtartama: 2020.10.01. 00:00-tól 2020.10.27. 24:00-ig, kivéve 

az offline áruházakban történő vásárlás esetén, ahol az áruház mindenkori nyitvatartási 

idejében történő vásárlással lehet részt venni.  

 

A Nyereményjátékban történő részvétel a termékvásárlást igazoló bizonylat 

regisztrálásával lehetséges. 

 

A regisztráció időtartama: 

 

A fenti időtartamban vásárolt termékek regisztrációjára 2020.10.01. napjától 

2020.11.03. napjáig van lehetőség, vagyis a regisztrációra a Nyereményjáték utolsó 

napját követő 5. munkanapig van lehetőség a 4. pontban foglalt módon. 

 

A regisztráció a következő oldalon lehetséges: www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek 
 

A jelen Játékszabályzat elérhetősége: a Media Markt offline áruházak vevőszolgálatán 
nyomtatott formában és a www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek aloldalon elektronikus 
formában. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a 
Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.  
 
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező a jogszabályokban 
megengedett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét.  
 
A Nyereményjátékkal érintett termékek köre:  
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A nyereményjátékban a Media Markt áruházaiban (offline és online) a 
Nyereményjáték időtartama alatt elérhető összes termék részt vesz. Szolgáltatások 
igénybevétele nem jogosít a játékban való részvételre; ez alól kivételt képez a 
Pótalkatrész vásárlás.   

 
A Nyereményjáték időtartama után, azaz 2020.10.27. után történt termékvásárlások 
nem jogosítanak a Nyereményjátékban való részvételre.  
 

3. A Játékos 
 
A Szervező által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azok vehetnek részt, akik 
az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik: 
 
a) Játékos az lehet, aki cselekvőképes és 18. életévét betöltött természetes személy;  

 
b) Játékos az a) pontban írt feltételeknek megfelelő természetes személy, aki a 

Nyereményjáték ideje alatt bármely Media Markt áruházban (offline és online) 
legalább egy terméket vásárol; 

 
c) A Játékos maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzatot. 

 
A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 
Játékszabályzatban írt feltételeknek. 

  
4. A Nyereményjáték menete 

 
A Játékos valamelyik Media Markt áruházban a Nyereményjáték időtartama alatt 
terméket vásárol. A vásárlás nincs összeghatárhoz kötve. 
 
A  Nyereményjátékban  való  részvétel  feltétele  többek  között  a  valós  személyi  
adatokkal történő regisztráció és az alábbi regisztrációs felületen: 
 

www.mediamarkt.hu/nyeremenyjatek 
 

Az érvényes pályázatok benyújtásának végső időpontja 2020. november 3. 24.00 
óra 

 
A regisztráció során megadandó adatok (továbbiakban: 
Pályázat): 

 
�  Születési idő (megadása   kötelező) 

 
�  Teljes   név   (megadása   kötelező):   a   Játékos   érvényes   személyi   
igazolványában feltüntetett vezeték- és utónév 

 
�  E-mail cím (megadása kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím. Egy 
e-mail címhez, kizárólag egy Játékos és egy regisztráció kapcsolódhat. 

 
�  Lakóhely  (megadása  kötelező):  a  Játékos  lakcímet  igazoló  hatósági  
igazolványába vagy régi típusú személyi igazolványába bejegyzett lakcím adatok 
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�  Játékosnak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt-e 18 éves (megadása kötelező) 
 
�  A Játékos létező mobiltelefonszáma (megadása kötelező) 
 
� A  Nyereményjátékkal  érintett  termék  vásárlásának  helyszíne:  adott  áruház,  

illetve webáruház (megadása kötelező) 
 
�  A vásárlás dátuma 
 

A fentieken felül a termék vásárlását igazolandó 

- online vásárlás esetén  
1.  Számla  

a. Számlaszám 
b. Rendelés szám 
c. Rendelés leadásának dátuma 

- offline vásárlás esetén az alábbiak valamelyike: 
2. Nyugta 

a. Bizonylat szám 
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  

 
A jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Játékos által  
határidőben – azaz 2020. november 3. napjáig - regisztrált Pályázat vesz részt a 
Nyereményjátékban. 

 
Egy Játékos 1 napra vonatkozóan csak 1 Pályázatot (vásárlást) jogosult regisztrálni, 
azonban a Nyereményjáték minden napjára vonatkozóan jogosult 1 Pályázatot 
regisztrálni. Így a Szervező összesen maximum 27 regisztrációt fogad el 1 Pályázó 
részéről.  
 
A Játékos a regisztrációt követően a megnyerni kívánt nyereményt is köteles megjelölni 
a Szervező által közzétett 23 nyeremény közül. Amennyiben valamely nyereményre 
egyik Játékos sem regisztrál, az az összes, Nyereményjátékban szabályosan regisztrált 
Játékos között kerül kisorsolásra. 

 
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. 
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A  Játékos  a  regisztráció  megtételével  kifejezetten  elfogadja  és  magára  nézve  
kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot. 
 

 
6. Nyeremények 

 
A Nyereményjáték nyereménye:  

  
Beszállító/Márka  Termék neve  Cikkszám 

Samsung  SAMSUNG 4K UHD Smart QLED televízió  1317727 

Invitone/JBL  JBL BAR 51 IM BLK EP soundbar  1305939 

Gorenje/Hisense  HISENSE UHD Smart QUANTUM ULED televízió  1320277 

Philips  Philips S9000 Prestige elektromos borotva  1270524 

Philips  Philips Lumea Prestige villanófényes szőrtelenítő  1310774 

Philips  Philips PerfectCare Elite Plus gőzállomás  1241616 

Philips  Philips 4000i légtisztító  1304725 

Philips  Philips 5400 LatteGo automata kávégép  1332820 

Philips 
Philips SpeedPro Max Aqua 8000 vezeték nélküli porszívó, 

felmosó és kézi porszívó 
1304722 

SONY  Sony WF 1000 XM3B fülhallgató  1299726 

Xiaomi  AMAZFIT BIP S okosóra  1328194 

CHS/Lenovo  LENOVO Tab M10 FullHD tablet  1324578 

Ramiris/HP  HP Pavilion x360  2in1 eszköz  1332962 

Samsung  SAMSUNG Ívelt FullHD gamer monitor  1295401 

LG  LG Velvet kártyafüggetlen okostelefon  1329402 

Xiaomi  XIAOMI Redmi Note 9 kártyafüggetlen okostelefon  1324040 

Samsung  S20 FE  1335649 

Huawei  HUAWEI P40 Pro kártyafüggetlen okostelefon  1320573 

Apple  iPhone 11 64GB Black  1304409 

WHIRLPOOL  WHIRLPOOL hőszivattyús szárítógép  1297290 

WHIRLPOOL  WHIRLPOOL elöltöltős mosógép  1333663 

BOSCH  BOSCH mosogatógép  1334230 

Sennheiser  Sennheiser wireless fülhallgató  1334966 

 
Szervező fenntartja a jogot arra, hogy jelen pontban felsorolt nyeremények helyett, azok 
tulajdonságaival megegyező vagy jobb tulajdonsággal rendelkező helyettesítő terméket 
ajánljon fel. 
 

7. Sorsolás 
 

A nyeremények kisorsolása egy,  a  véletlenszerűség   elve   alapján   működő   
számítógépes programmal   történik   a   Szervező   székhelyén   a   Szervező   
alkalmazottai   közül kiválasztott, 3 fős sorsoló bizottság előtt. A sorsolás az érvényes 
Pályázat regisztrációjának időpontjára történik. 
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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  között   
2020. november 5. napján  nyereményt  sorsol.    A  sorsoláson  23  nyertes és 
nyereményenként 2-2 pótnyertes  kerül kisorsolásra. 
 
Abban az esetben, ha valamely nyereményre egyetlen Játékos sem regisztrál, Szervező 
ezen nyereményt/nyereményeket az összes, a Nyereményjátékra szabályosan regisztrált 
Játékos között sorsolja ki.  

 
8. Nyeremények átadása/átvétele 
 
A nyerteseket a Szervező a sorsolást követő 5 munkanapon belül telefonon vagy 
emailben értesíti. A Szervező az értesítést 2 alkalommal kísérli meg. Amennyiben az 
értesítés sikertelen, Szervező pótnyertest sorsol. 
 
A nyereményeket megbízott futárszolgálat szállítja ki a Nyertesek számára. A 
nyeremények súlyára, méretére, valamint a kialakult pandémiás helyzetre tekintettel a 
Szervező díjátadó ünnepséget nem tart. 
 

9. Adatkezelés 
 

9.1. A játékra való jelentkezés 
 
 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részvétellel a 

Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez 

 
A kezelt adatok köre: név, lakcím (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszám, 
e-mail cím, születési dátum, nyertesség esetén személyi igazolvány szám és képmás is, 
tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásakor a Futár a személyazonosságot 
ellenőrizheti. 

 
Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a 
nyertes beazonosítása,  valamint  a  Nyertes  nevének  -  kizárólag  a  
nyereményjátékkal kapcsolatban  –  az  eredményhirdetés  során  a  Szervező honlapján  
történő közzététele. 

 
Az  adatkezelés    időtartama:    A    lakcím    (irányítószám,    város,    utca,    
házszám), telefonszám,  e-mail  cím,  születési  dátum  kezelése  a  Nyeremény  
átadásának  időpontjáig történik. Nyertesség esetén a név 3 hónapig szerepel a 
honlapon. 

 
A nyereményjátékban  részt   vett   személyek   listáját   a Szervező   a   sorsolásról   
készült jegyzőkönyvvel együtt a Ptk. szerinti általános elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi. 
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9.2.  Hírlevél feliratkozás 
 
 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás 
 
 

A kezelt adatok köre: email cím 
 
 

Az adatkezelés célja: a Játékos részére Media Markt hírlevél küldése. 
 
 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig 
 

 
9.3. Az átadás-átvételi dokumentumon rendelkezésre bocsátott adatok  

 
 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek 
 
 
 

A  kezelt  adatok  köre:  kizárólag  Nyertes  Játékos  esetén:  név,  születési hely, idő,  

állandó     lakcíme. Amennyiben     a     nyereményt meghatalmazott veszi át, a 

meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, lakcíme,   a   tanúk    meghatalmazáson    

feltüntetett    adatai,    így   nevük,    személyi igazolványuk száma, lakcíme 

 
Az  adatkezelés célja:  Annak igazolása, hogy a Szervező a Nyertesnek átadta a 

nyereményt. 

 
Az adatkezelés időtartama: 5 év 
 
 

 
 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Aldrich Karin 
 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 140. 
 

email: adatkezeles@mediamarkt.hu 
 
 

Ezen  kívül  a  Játékost  megilleti  a  személyes  adatai  kezelésével  kapcsolatban  

minden,  az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. 

törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az illetékes 

törvényszékhez, valamint a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  

Hatósághoz  (a  továbbiakban:  Hatóság) fordulni. 
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A Hatóság elérhetősége: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
 
 
 

A megadott személyes adatok kezelője: Media Markt Saturn Holding Kft. 
  
 

A nyertesek személyes adatai továbbításra kerülnek a kiszállítást végző társaságok 

számára, így ezen esetben az személyes adatokkal kapcsolatban adatfeldolgozás történik. 

 

Adatfeldolgozók:  

 
Adatfeldolgozó1: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 
 
Adatfeldolgozó2: SZAMI Group Logisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1117 Budapest, Galambóc u. 26. 
 

Adateldolgozói feladat: Adatfeldolgozó1 és Adatfeldolgozó2 feladata a nyeremények 
kiszállítása a Nyertesek részére, a SZAMI Group Logisztikai Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság esetében ennek érdekében kiszállítási időpont egyeztetése. 
 

Adatfeldolgozónak átadott adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím 

 

 
 Adatfeldolgozó3: Intermedius Net Kft. (Debrecen, 4025, Erzsébet utca 48. 2./3.) 

 
 Adatfeldolgozói feladat: Adatfeldolgozó3 biztosítja  azon  internetes  háttér-felületet,  
melyen  a Nyereményjátékra   történő   regisztrációt   követően   a   Játékos   adatai   
tárolásra   kerülnek. Szervező ezen adatbázisból végzi a sorsolást. 
 

 
8.5. 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 

 
 
 

8.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, 

úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból 

kizárásra kerül. 

 
10. Vegyes rendelkezések 
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A Nyereményjátékból ki vannak zárva: 
(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 
(1) 2.); 

 
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.  
 
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 megváltoztatására 
annak a weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével!  
 

   Budapest, 2020. 09.30. 
 

Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 
Szervező 

 
 
 

 


