
Játékszabályzat – Mennyit tudsz 
rólunk? 
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (7621, Pécs Vörösmarty utca 4., 
továbbiakban: „Szervez ”) „Mennyit tudsz rólunk?” címmel nyereményjátékot (a 
továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.  

Felhívjuk a Résztvev k figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban az Instagrammal 
azt az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így az 
Instagramot a Nyereményjátékból ered en, vagy azzal kapcsolatban felel sség 
semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A 
Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervez  felel s. A nyereményjátékban való 
részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A 
Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvev  kifejezetten elfogadja a jelen 
részvételi feltételeket.  

A játék id tartama 

2018. 12. 07. 12:00 – 2018. 12. 10. 12:00.  

A játék menete  

A játék az Instagram-on történik. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Instagram oldalán (https://www.instagram.com/pte_etk/ ) 2018. 12. 07-én 12:00-kor 
megjelent bejegyzéshez a Játékosoknak hozzászólásban kell válaszolni a bejegyzésben 
feltett kérdésre, a #csakazetk hashtag feltüntetésével.  

A Szervez  a játék lezárulta után, 2018. 12. 10-én 13:00-kor a bejegyzés alatti 
hozzászólásban helyesen válaszolók, és #csakazetk hashtaget használók közül 1 
nyertest sorsol, aki nyereménye fejenként 1 darab 1 hónapos LIFE1 fitness bérlet, vagy 
1 kari ajándékcsomag, attól függ en, hogy a nyertes fel tudja-e használni a fitness 
bérletet vagy sem. 

A Szervez  fenntartja a jogot, hogy el zetes értesítés után a sorsolás id pontját 
kés bbi id pontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, 



minden esetben a hozzászólást beküld  Instagram profilon keresztül, Instagram privát 
üzenetben a Szervez  értesíti. 

Sorsolás és értesítés  

A nyerteseket Instagram privát üzenetben a Szervez  értesíti, a nyerteseknek 10 
naptári napon belül vissza kell igazolniuk a nyertes pontos nevével és elérhet ségének 
magadásával. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a 
nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervez  pótnyertest sorsol 
helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A 
sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervez  gondoskodik arról, hogy a 
nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok 
megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervez nek a nyeremény 
eljuttatására a nyerteshez. 

Részvételi jogosultság  

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkez  természetes 
személy, aki a részvétel id pontjában betöltötte a 18. életévét és A Pécsi 
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Instagram oldalának 
(https://www.instagram.com/pte_etk/ ) követ je. Amennyiben a nyertes korlátozottan 
cselekv képes a nyeremény átvételére a törvényes képvisel jével / gondnokával együtt 
– ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képvisel  / gondnok egyedül – jogosult.  

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervez  alkalmazottai, valamint a Pécsi 
Tudományegyetem alkalmazottai. 

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervez  fenntartja magának a jogot arra, 
hogy az érintett személyt el zetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. 
Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. 
hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek 
jogosulatlan el nyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében 
játszik (a harmadik személy el zetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett 
tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált 
szolgáltatókat, és f leg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvev k 
kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhet ek.  



Felel sség kizárása  

A játék elérhet ségét és m ködését számos, a Szervez  befolyásán kívül álló tényez  
is érintheti, ezért Szervez  és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát 
nem tudja garantálni. A Szervez  és Partnere a honlap m ködési, és egyéb hibáival 
kapcsolatos mindennem  felel sségét kizárja. A Szervez  nem vonható felel sségre 
technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, 
valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméb l 
bekövetkezett károkért 

A játék id  el tti befejezése  

A Szervez  fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor el zetes 
bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervez  
különösen abban az esetben él ezzel a lehet séggel, ha technikai okból (pl. vírus a 
számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) 
vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt 
valamely résztvev  magatartása idézte el , a Szervez  az adott személyt l követelheti 
a keletkezett kár megtérítését.  

A jogi út igénybevétele  

A résztvev  és a Szervez  közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervez  székhelye 
szerint illetékes, hatáskörrel rendelkez  bíróság jogosult.  

Egyéb rendelkezések  

A Szervez  fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor 
el zetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy 
objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Pécsi 
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar oldalán, a Bio-ban elérhet .  

A Szervez  viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi 
közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által 
bevallandó és fizetend  közterhet is.  

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné 
válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe 



egy jogilag megfelel  szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának 
leginkább megfelel. Adatkezelési szabályok  

Azáltal, hogy a Játékos a hozzászólás írásával és a szabályzatban foglalt hashtag 
használatával kifejezte részvételi szándékát, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén a nyerteslista 
kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen 
személyes adatait a Szervez  és a nyereményjáték lebonyolításában közrem köd  
személyek az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 
törvény rendelkezéseinek megfelel en kezelje; tudomásul veszi, hogy a nyeremények 
átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek 
akár teljes egészének, akár részleteinek kés bbi reklám-promócióhoz történ  
felhasználásához, id  és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül, tudomásul 
veszi, hogy a felhasználási hozzájárulás írásbeli meger sítése szükséges, annak 
teljesítésére kötelezettséget vállal. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a 
Szervez  jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa 
adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. Tudomásul veszi, 
hogy Szervez  a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltér  célokra 
nem kezeli és nem dolgozza fel. 

A Résztvev  személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes 
hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név - a Pécsi 
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar kizárólag a Játék lebonyolítása céljából 
kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából ered en a Szervez t felel sség 
nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a 
jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási id pontot követ en, a Pécsi 
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel 
során, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar további személyes adatot is 
elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Pécsi 
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar a nyeremény átadását követ en 1 héten 
belül törli. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követ en 
teljes nevük és a megadott település neve a Szervez  hivatalos Facebook és Instagram 
oldalán közzétételre kerüljön. Ezen hozzájárulása nem feltétele a Nyeremény 
átadásának.  



A Személyes adatok kezel je: a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar / 
Szervez   

Érintett személyek jogai: 

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.  

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai 
helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a 
Játék lezárulta vagy a sorsolások el tt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, 
sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megsz nteti.  

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés 
jogszer ségének megkérd jelezése nélkül a jöv re nézve a hozzájárulást bármikor 
visszavonhatja.  

7622, Pécs Vörösmarty utca 4 

Pécs, 2018. 12. 07. 

 


