
Játékszabályzat 

„Legyen Tiéd egy darabka történelem!” című játékhoz 

 

I. A játék szervezője 

A „Legyen Tiéd egy darabka történelem!” című promóciós játék („Játék”) szervezője a HUNGARORING 

Sport Zrt. (székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.; cégjegyzékszám: 13-10-040464) („Szervező”), 

amely a személyes adatok kezelése tekintetében adatkezelőként jár el. 

II. Fogalmak: 

Játék: a HUNGARORING Sport Zrt. által 2020. július 8 - 10 időtartam között szervezett „Legyen Tiéd egy 

darabka történelem!” című játék 

Játékos: 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár 

Nyertes: a sorsolás alkalmával kisorsolt Játékos 

Nyeremény: Játékos nevét tartalmazó zászlónégyzet egy fényképpel együtt bekeretezve 

A HUNGARORING Sport Zrt. 2020. július 8-tól 2020. július 10-ig „Legyen Tiéd egy darabka történelem!” 

című játékot (továbbiakban: Játék) szervez, amelynek részvételi feltételeit (továbbiakban: 

Játékszabályzat) az alábbiakban határozza meg: 

 

III. A Játékban való részvétel feltételei 

 

1. A Játékszabályzat hatálya a HUNGARORING Sport Zrt. jelen pontban körülírt Játékára terjed ki, 

vonatkozik a Játékosokra, és mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igényt kívánnak érvényesíteni. 

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a Játékszabályzat feltételeit, különös 

tekintettel a jelen Szabályzat VII. pontjában foglalt adatkezelési szabályokra, valamint  hozzájárul ezek 

alapján az adatai kezeléséhez és a Formula 1 Ltd-nek való továbbításához. A Játékos tudomásul veszi, 

hogy a Játékban való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat, az adatkezelési 

szabályok és a hozzájáruló nyilatkozat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására utóbb nem hivatkozhat. 

A Játék lényege, hogy az idei Formula 1-es világbajnoki szezon zárt kapus versenyein is „jelen 

lehessenek” a szurkolók, ezért a Formula 1 történelmi lehetőségként megjeleníti a kisorsolt Játékosok 

neveit a kockás zászlón, amellyel leintik a 35. Formula 1 Aramco Magyar Nagydíjat.  

 

2. A Játék 2020. július 8-tól 2020. július 10.-ig közötti időtartamban kerül lebonyolításra. A 

HUNGARORING Sport Zrt. által szervezett Játékban részt vevő Játékos az alábbi feltételeket teljesíti és 

az alábbi módon járul hozzá a Játékban való részvételhez a Játék időtartama alatt. 

3. A Játék a Hungaroring Facebook oldalán került lebonyolításra. 

4. A Játékban való részvételével a Játékos önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 

megadott személyes adatait a HUNGARORING Sport Zrt. a Játék keretében a Játék végéig kezelje és a 

rögzítettek szerint felhasználja.  



 

5.  

6. A Játékban nem vehetnek részt HUNGARORING Sport Zrt. alkalmazottai munka-, a 

HUNGARORING Sport Zrt-vel megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

állók, valamint mindezen felsoroltak közeli hozzátartozóik. 

 

IV.  A játék menete, időtartama és a nyeremények 

 

1. A Játék 2020. július 8-tól 2020. július 10-ig kerül megrendezésre. 

A Játék meghirdetése több lépcsőben történik:  

• Július 7. Felhívás, a Játék promóciója 

• Július 8. Meghirdetés 

„Légy része a Hungaroring és a Formula 1 történelmének! Ha szeretnéd, hogy ott legyen a neved a 

kockás zászlón, amivel leintik a jubileumi 35. Formula 1 Aramco Magyar Nagydíjat, sőt, utána szívesen 

látnád a zászló e darabkáját a szobád falán, nem kell mást tenned, mint kommentben elküldeni a 

legizgalmasabb sztoridat, ami veled történt a Hungaroringen valamelyik Formula 1-es Magyar 

Nagydíjon. Határidő: július 9. 11.00, sorsolás: július 9. délután. Légy Te a hat szerencsés egyike, aki 

felkerül a történelmi zászlóra!” 

A Játékosnak kommentben kell megosztania a saját történetét 2020. július 9. 11 óráig. . 

 

A sorsolás ideje és módja: Sorsolás július 9-én délután Comment Picker szoftveren történő sorsolással 

történik. 

 

 

V. Értesítés, nyeremények átvétele 

 

A kisorsolt Nyertes kiértesítése a sorsolás után történik meg. A Nyertest a HUNGARORING Sport Zrt.a 

Hungaroring Facebook oldalán posztban értesíti. 

 

 

Nyertes az értesítést követő 8 órán belül köteles a Nyeremény elkészítéséhez és későbbi átadásához 

szükséges adatokat (VI. pont) közölni. 

 

VI. A játékosok érdekeit védő szabályok 

 



A Nyeremény-átadással kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák rendezése 

érdekében a Játékos a HUNGARORING Sport Zrt.-hez fordulhat írásban (office@hungaroring.hu).  

 Az HUNGARORING Sport Zrt. kijelenti, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban vitás 

kérdés merül fel, vállalja, hogy azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, 

megegyezéssel rendezni. 

 

 

VII. Adatkezelés 

1. A jelen Játékban történő részvétel önkéntes. A részvételhez a II. pontban meghatározott Játékos 

vehet részt. A részvételi feltételek teljesítése esetén a részvétel automatikus. A Játékban való 

részvétel során az adatkezelésre a Játékos hozzájárulása alapján kerül sor. 

 

2. A Játékosok tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint 

adatkezelő a megadott adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt 

kapcsolattartás, adattovábbítás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza. 

 

3. Nyertesség esetén a Játékos megnevezését a Szervező minden további feltétel és ellenérték 

nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. 

 

4. Játékot követően adataikat a HUNGARORING Sport Zrt. közvetlen üzletszerzés céljából, célhoz 

kötötten, visszavonásig kezelje és felhasználja a jelen pontban rögzítettek szerint. Az adatokat 

a HUNGARORING Sport Zrt., mint Szervező az adatvédelmi törvénynek megfelelően, a 

hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

 

5. A megadott adatok kezelője a Szervező. A Szervező adatfeldolgozót a Játék lebonyolítása során 

nem vesz igénybe. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

 

6. A Szervező az alábbi adatokat kezeli: Nyertes neve, postázási címe, telefonszáma. 

 

7. Ha a Játékos élni kíván valamely, adatkezeléssel kapcsolatos jogával, azt az 

office@hungaroring.hu e-mail-címre eljuttatott e-maillel teheti meg. 

 

 

8. A Játékos jogosult hozzáférést kérni a kezelt adataihoz, ha tudni akarja, hogy a Szervező milyen 

adatokat kezel vele kapcsolatban, helyesbítést kérni, ha az adatok például rosszul kerültek 

rögzítése, az adatok törlését kérni, ha az adatkezelés jogellenesen történik vagy ha már nincs 

szükség az adatok kezelésére stb. 

 



9. A Szervező ezúton ad tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor, 

bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonható a Szervezőnek címzett, 

az office@hungaroring.hu e-mail-címre küldött e-mail útján. 

 

10. A HUNGARORING Sport Zrt. vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat 

a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt kizárólag a 

Formula 1 Ltd-nek adja át a zászló elkészítéséhez, illetve az ajándék postázásának céljából, más 

számára hozzáférhetővé nem teszi, további harmadik személyeknek nem adja tovább, az 

adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. 

 

11. A Játékosok személyes adatait a Szervező. 

 

12. A Szervező a kezelt adatokat a Nyeremény megküldését követő 15 napon belül véglegesen törli, 

és az adatokat ezen célból a továbbiakban nem kezeli. Ez alól a képfelvétel jelent kivételt, 

amelynek kezelése határozatlan ideig történik.  

 

13. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a  Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak és az Általános 

Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően kezeli. 

 

14. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok benyújtása 

A játékos a panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postai 

cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, 

fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu). A NAIH elvárt gyakorlata 

alapján, ha a Játékosnak panasza van az adatkezeléssel kapcsolatban, akkor azt először a Szervezővel 

próbálja meg rendezni. A HUNGARORING Sport Zrt. elérhetősége: e-mail: office@hungaroring.hu vagy 

2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. 

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos a jogainak megsértése 

esetén a Szervezővel szemben bírósághoz is fordulhat. Amennyiben a tiltakozása alapján a 

HUNGARORING Sport Zrt. által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 

A Játékos a bírósági eljárásban jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A 

megfelelő illetékességű törvényszék ezen a linken található meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/illetekessegkereso. 

 

Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a HUNGARORING Sport Zrt. vagy 

annak megbízottja, az erre vonatkozó nyilatkozatának a fenti címekre való megküldésével. Amennyiben 

a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a 

Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való 

jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely 

jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes. 

 

http://naih.hu/


 

Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a HUNGARORING Sport Zrt.-t felelősség 

nem terheli. A Játékos a hozzájárulásának visszavonását tartalmazó nyilatkozatot megteheti a 2146 

Mogyoród, Hungaroring út 10. címre küldött postai levélben. 

  

 

 

A HUNGARORING Sport Zrt. a Játékszabályzat kapcsán a változtatás jogát fenntartja. 


