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Adatkezelési SzabályzatAdatkezelési SzabályzatAdatkezelési SzabályzatAdatkezelési Szabályzat    

A játék időtartama: 2019.11.29. – 2019.12.18 20:00 

 

A pályázat kiírója az AMC Networks Central Europe Kft. (Székhely: 1139 Budapest, 
Lomb u. 21-25.) (a továbbiakban: Megbízó) megbízásából az Eurovision Kft. 
(Székhely: 1114 Budapest, Orlay u. 9.) (a továbbiakban: Kiíró)  

1. A játék meneteA játék meneteA játék meneteA játék menete: Kiíró pályázatot hirdet óvodai csoportok és általános iskolák 
alsó tagozatos osztályai számára.  

a. A játék időtartama alatt a nevező csoportok/osztályok egy A3 méretű 
„Minimax szülinapi üdvözletet” készítenek. A készítés, kivitelezés 
módjának nincsenek korlátai, elvárásai.  

b. A nevező csoportok a minimaxszulinap.hu oldalon regisztrálnak és 
oda töltik fel a pályaműveket vagy a pályaműről készült fotót.  

c.  A pályázatokat a hivatalos végdátumáig (2019.12.18 20:00) lehet 
feltölteni a minimaxszulinap.hu oldalra. 

2. A játékban kizárólag a 1. pontban meghatározott személyek körébe eső*,  
bejelentett, állandó magyar lakóhellyel rendelkező*, 3. életévüket betöltött* 
természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. Jelen 
Játékszabályzatban, a továbbiakban a Játékos megnevezés alatt – a játékba 
az óvónő(k) vagy tanító(k) által (a továbbiakban: Pedagógus) benevező 
csoport vagy osztály értendő. Pedagógus tudomásul veszi és szavatolja, 
hogy a benevező csoport vagy osztály tagjainak törvényes képviselőit 
írásban tájékoztatta a Játékba történő nevezésről. 

3. A játékban nem vehetnek részt: a Kiíró és a Megbízó munkavállalói, 
megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. A Kiíró a nyeremény átadásáig 
kizárhatja a nyereményjátékból (továbbiakban: Játékból) a Játékost, 
amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott 
személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból 
nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt) feltételeknek. A 
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A 
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Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor 
helytállni tartozik. 

4. Egy Játékos kizárólag egy versenyművel jogosult a Játékban részt venni. A 
Játékosok kizárólag a saját maguk által készített alkotással vehetnek részt a 
Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által készített alkotással 
vesz részt a Játékban, a jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a 
Megbízó és Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben egy Játékos 
több alkotással kísérel meg részt venni a Játékban, a Kiíró valamennyi 
részvételi próbálkozását törli. 

5.  A Játékos nevezésének hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, 
telefonszám elírás stb.), az ebből adódó meghiúsult részvételért vagy 
késedelméért, károkért a Megbízó a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek 
nem vállalnak felelősséget.  

6. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az 
internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem 
róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen 
– a minimaxszulinap.hu oldalra történő feltöltés, illetve a regisztráció 
késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.  

7. Megbízó/Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy az obszcén, jó ízlést 
sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, az AMC Networks 
Central Europe Kft éredekeltségeibe tartozó márkák arculatával össze nem 
egyeztethető, konkurens társaság termékeit, logóját ábrázoló, illetve a játék 
témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó fotókat eltávolítja a weboldalról 
illetve ezek beküldőjét a játékból külön értesítés nélkül kizárja (regisztrációját 
ne fogadja el). 

8. Játékos elfogadja és a nevezéssel kifejezetten beleegyezik, hogy a 
minimaxszulinap.hu oldalon az alkotások publikusan megtekinthetőek 2020. 
január 30-ig.   

9. Zsűri: A játékra beérkezett pályaművek közül 3 tagú szakmai zsűri dönt, és 3 
nyertes pályaművet választ ki.  

a. A zsűri tagjai: D. Tóth Kriszta (író, előadó, producer), Pálfi Krisztina 
(Apacuka zenekar) és Csöre Gábor (színész, a Minimax „hangja”). 

b. A nyertesek kihirdetésére 2019. december 19-én 17.00-kor kerül sor. 
c. A nyerteseket a Kiíró a zsűri döntése után direkt üzenetben (a Játékos 

által megadott e-mail címen és telefonszámon) értesíti a nyeremény 
átadás módjának további körülményeivel, tennivalóival kapcsolatban, 
melyhez a Játékos hozzájárul. 

10. A nyertesek nyereménye: Minimax születésnapi programcsomag. Ennek 
részletei: 
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a. Apacuka zenekar koncert. Időtartama 1 óra, lehetséges résztvevők 
száma max. 100 fő  

b. A koncert lebonyolítására alkalmas helyszínt, technikai feltételeket a 
Pályázó/Játékos oktatási intézménye köteles biztosítani.  

c. A Pályázó/Játékos csoport ezen felül egy Születésnapi kreatív 
programcsomagot is nyer. Időtartama 3 óra, résztvevők száma max. 
30 fő.  A programcsomag tartalma: 

i. Pici Cica, Maci Kutya részvétele 
ii. Minimax brandingelt ajándékok készítése (tolltartó, maszk, 

tornazsák, varázspálca stb.) 
iii. Arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás 
iv. Lufibohóc + Ajándék Minimax lufi  

11. Játékos a játékszabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy a Kiíró a zsűrizést 
követően, a Minimax Facebook rajongói oldalán 
(https://www.facebook.com/minimax.hu/) közzéteszi a Nyertes 
pályaműveket, a Nyertes csoport oktatási intézményének és a 
csoport/osztály nevét.   

12. Amennyiben a Nyertest az értesítést követő 24 órán belül nem sikerül elérni, 
úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő 
nyertest (a továbbiakban: „Pótnyertes”) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertes 
kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Szervező 
kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes a jelentkezési 
határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett 
visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és 
ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.  

13. A Nyeremény átvételére, a nyert rendezvény lebonyolítására a Nyertes (vagy 
Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követő maximum 90 napon 
belül kerül sor, a Nyertessel (vagy Pótnyertessel) egyeztetett, a Kiíró által 
javasolt időpontok közül Nyertes(ek) által választott időpontban és helyen.  

a. A nyeremény rendezvény helyszínét, továbbá az infrastruktúrát, 
áramot, esetleges kiegészítő eszközöket (pl.: asztal, szék) a Nyertes 
biztosítja.   

b. A Nyeremény a Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő 
lebonyolításának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a 
Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel 
kapcsolatban a Megbízónál, Kiírónál semmilyen igénnyel nem élhet. 

14. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak 
érdekében, hogy a Nyeremények lebonyolítása a fentiekben írt módon 
megtörténjen.  
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15. A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei 
megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos 
bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai 
hibáért. Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a Játékban 
tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások 
megkerülésével próbál részt venni. A Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési 
szabályzat változtatásának jogát fenntartja. 

16. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A 
Nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli. 

17. A Játékos a Játékban való részvétellel, a Játékszabályzat elfogadásával, 
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa képviselt oktatási 
intézmény nevét, csoport, osztály nevét, e-mail címét, telefonszámát, 
továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a 
Nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a 
Kiíró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek kizárólag a 
nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáiig az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek 
megfelelően kezeljék. 

a. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró kizárólag jelen 
Játék lebonyolítása során felhasználja.  

b. Tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játékosok adatait a jelen 17. pontban 
meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. 

c. Megbízó/Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében 
harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. 

18. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és 
adatkezelési szabályzatot. 

19. Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát 
fenntartja. 
 

Budapest, 2019.11.25. 


