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„Ünnepelj velünk! – decemberi nyereményjáték” – Játékszabályzat 
 
Játékszervező: 
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Kiadó) 
Székhely: 2519 Piliscsév, Topol utca 3.  
Budapesti központ: 1032 Budapest, San Marco utca 57. 
Cégjegyzékszám: 13 09 071089 
Honlap: www.mkkonyvkiado.hu 
Facebook-oldal: https://hu-hu.facebook.com/muszaki.kiado/ 
 
Játék elnevezése: „Ünnepelj velünk! – decemberi nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék) 
 
Játék időszaka: 2019.12.09.– 2019.12.17. 24:00 óra 
 
Részvételi feltételek: 
A Játékban részt vehet minden, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
cselekvőképes, természetes személy, aki helyes válaszokat ad a Kiadó Facebook-oldalán 
meghirdetett online „Ünnepelj velünk! – decemberi nyereményjáték” kérdéseire és 
hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából 
kezelje. A Játék kizárólag a Facebook-oldalon játszható. A Játékban csak publikus profillal lehet 
részt venni, a játékban történő részvétel során a játékosok neve és profilja láthatóvá és 
publikussá válik a Facebook-oldalon. A személyes adatokhoz történő hozzájárulás kiterjed arra 
is, hogy a nyereményjáték nyerteseit a Kiadó a Facebook-oldalán is közzéteszi. A Játékos a 
Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot.  
 A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. 
 
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe 
nem hozható. A játék során átadott adatokat a Műszaki Könyvkiadó Kft. kezeli, azt a Facebook 
semmilyen formában nem kapja meg. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or 
administered by, or associated with, Facebook. You are providing information to Műszaki 
Könyvkiadó Kft. and not to Facebook. 
 
 
A játékban nem vehetnek részt: 
A Kiadóval, illetve annak bármely kapcsolt vállalkozásával, vagy megbízottjával 
munkaviszonyban vagy értékesítési tevékenységre irányuló megbízási jogviszonyban álló 
személyek és ezek közvetlen hozzátartozói [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]. 
 
Részvételi feltételek közzététele: 
Az Műszaki Könyvkiadó honlapján: http://www.mkkonyvkiado.hu/ 
 
A játék folyamata: 
Egy természetes személy csak egyszer vehet részt a játékban. A sorsolás kézi úton történik. 
 
A sorsolás időpontja: 2019.12.18. 10 óra 
A sorsolás helyszíne: 1032 Budapest, San Marco utca 57. 

http://www.mkkonyvkiado.hu/
https://hu-hu.facebook.com/muszaki.kiado/
http://www.mkkonyvkiado.hu/
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A Kiadó 4 Nyertest sorsol ki. 
A Nyertesek nevét a sorsolást követően a Műszaki Könyvkiadó Facebook-oldalán 
közzéteszi. 
 
Nyeremény: 
A Kiadó összesen 4 csomagot sorsol ki. A nyertesek fejenként egy könyvet nyerhetnek meg, 
az alábbiakban felsoroltak közül.  
 

1) Virágvölgyi András: Egyetemes történbelem (MK-1079) 
2) Maros Judit: Blick auf Deutsch könyv és munkafüzet (MK-0941, MK-0941/M) 
3) Scherlein Márta: Matekozz velem! I-II. (MK-4002, MK-4004) 
4) Dr Szerényi Gábor: A biológia kultúrtörténete I.  kötet (MK-3470) 

 
 

 
 

 A Nyertesek a Nyereményt 2019.12.20-ig vehetik át a Műszaki Könyvkiadó budapesti 
mintaboltjában (1032 Budapest, San Marco utca 57.), vagy postai úton.  
Postai átvétel esetén a Nyertesek az alábbi adataikat küldjék el a megadott e-mail címre: 
poszmik.krisztina@mkkonyvkiado.hu Nyertes neve, postacíme, telefonszáma. A 
kézbesítés ideje három nap, ennek dátuma a futárszolgálat leterheltségétől függően 
változhat.  
 
Nyeremény átadása: 
A Kiadó a sorsolást követően a Facebook-oldalán közzéteszi a nyertesek nevét. A nyertesek 
választásuk szerint személyesen vagy postai úton az átvételi nyilatkozat aláírásával vehetik át 
a nyereményt. Postai kiküldés esetén a Nyerteseknek az átvételi nyilatkozatot aláírva vissza 
kell juttatniuk a Kiadó részére (Műszaki Könyvkiadó Kft. 1032 Budapest, San Marco utca 57).  
 
Ha nyeremény Nyertesek általi átvételére a Nyerteseknek felróható okból a fent megjelölt 
időpontig nem kerül sor, úgy a nyeremény átvételére való jogosultsága megszűnik.  
 
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.  
 

mailto:poszmik.krisztina@mkkonyvkiado.hu
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Adatkezelés és adatvédelem: 
 
Adatkezelési cél 1.: Nyereményjáték lebonyolítása 
 
Az adatkezelés célja:  
A Játék keretén belül a Játékosok személyes adatait a Kiadó elkülönítetten, abból a célból 
kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel, hogy a játék Nyerteseit meghatározza, őket értesítse, a 
nyereményt a Nyerteseknek átadja. 
 
A játék keretében kezelt adatok köre:  
Játékosok neve, telefonszáma, email címe, továbbá, ha a Nyertesek a nyeremény kézbesítését 
postai küldeményként kérik, úgy postacímük. 
 
Az adatkezelés jogalapja:  
A Játékos személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi 
Rendelet” vagy „GDPR” 6 cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul. 
A Játékos az Adatkezelési cél 1. szerinti hozzájárulásával ahhoz is hozzájárul, hogy nyertesként 
történő kisorsolása esetén a Kiadó a nevét a Facebook-oldalán közzétegye. A Játékos 
tudomásul veszi, hogy a Nyertesekből a nyeremény átadásáról fényképek készülhetnek, 
azokat a Kiadó marketing célra felhasználhatja 
 
Adatkezelés időtartama:  
A nyereményt átvevő Nyertesek személyes adatait a nyeremény átvételét követően a 
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott időtartamig őrzi meg a Kiadó. 
 
A nyereményt át nem vevő Nyertes személyes adatait a Kiadó a nyeremények átvételére 
nyitva álló határidő elteltét követő napon törli, amennyiben nem járultak hozzá a közvetlen 
üzletszerzési célú adatkezeléshez. 
 
Adatkezelési cél 2.: Közvetlen üzletszerzés 
 
A Játékos hozzájárulhat ahhoz, hogy a Kiadó akciós ajánlataival, kiadványaival kapcsolatban 
tájékoztatás céljából e-mailt küldjön az általa megadott e-mail címére, illetve az általa 
megadott telefonszámon a Kiadó munkatársa közvetlen üzletszerzés céljából megkereshesse. 
Erre vonatkozóan a Kiadó honlapján elhelyezett Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes 
szabályokat. 
 
Adatkezelés célja:  
A vásárlók igényeire szabott egyedi vagy új és meglévő kiadványaink ismertetése, reklámok, 
hírlevelek küldése. 
 
A kezelt adatok köre: Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma. 
 
Az adatkezelés jogalapja:  
A Játékos személyes adatainak kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

https://union.hu/sw/static/file/union-adatkezelesi-tajekoztato.pdf
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védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi 
Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul. 
 
 
Adatkezelés időtartama:  
A Kiadó a személyes adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásainak megfelelően – az adatkezelés céljának 
elérése érdekében, a cél eléréséhez szükséges mértékben és időtartamig kezelheti. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogai:  
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékos élhet hozzáférési jogával, helyesbítési jogával, 
valamint bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását adatainak közvetlen 
üzletszerzési célú kezeléséhez az info@mkkonyvkiado.hu e-mail-címre küldött üzenetével, 
mely esetben az ilyen célú adatkezelést a Kiadó megszűnteti. Amennyiben a Játékos személyes 
adatainak más célból történő kezelése nem szükséges, úgy kérheti adatainak végleges törlését 
(törléshez való jog) is. 
 
Egyéb rendelkezések:  
Kiadó fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 
játékot (kivéve a résztvevők személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket) akár 
a játék időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.  
A Kiadó jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés 
vagy a játékfeltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a játék 
lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el. A jelen Játékszabályzat 
módosításait, illetve a játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést 
a Kiadó közzéteszi az Műszaki Könyvkiadó Facebook-oldalán annak érdekében, hogy a 
Játékosok mindezekről megfelelően tájékozódhassanak. 
 
Budapest, 2019.12.09. 
 
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

mailto:info@mkkonyvkiado.hu

