
 
 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
 

a Gyulai Turisztikai NKft. által szervezett 
„Gyula nyitva van!”  Facebook nyereményjátékához 

 
A játék neve: 
 Gyula nyitva van! 
 
A játék időtartama: 
A Játék 2022. november 7. napján 10 óra 00 perctől 2022. november 23. napján 23 óra 59 percig 
tart.    
 
A nyereményjáték Szervezője: Gyulai Turisztikai NKft. (cégjegyzékszám: 04-09-009712; adószám: 
12418507-2-04; székhely: 5700 Gyula, Kossuth L. utca 7. a továbbiakban „Szervező”) 
 
A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 
 
A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes 
személy (a „Játékos”) vehet részt az alábbiak szerint: 
 
A Facebook oldalon közétett három állítás közül kettő igaz és egy hamis. (a, b, c) Az eredeti 
játékfelhívó poszt alatt kommentben kell elküldeni a hamis állítás betűjelét, majd megosztani a 
posztot a Játékos saját hírfolyamában. Amennyiben eltalálta a helyes betűjelet, úgy a Játékos 
automatikusan részt vesz a sorsolásban, ahol három nyertes kerül kisorsolásra.  
 
A hozzászólásban a (betűjel) megküldésével a Játékosok elfogadják a jelen szabályzatban leírtakat, 
ezzel jelentkeznek a Játékra és részt vesznek a Nyereményjátékban.  
 
A fődíj egy szállásfelajánlás, valamint egy 2 főre szóló exkluzív étkezési utalvány. Ezenkívül a további 
két nyertes között kisorsolásra kerül egy-egy értékes gyulai ajándékcsomag, amely prémium helyi 
termékeket tartalmaz. 
 
A helyes megfejtés betűjelét a fentieknek megfelelő módon beküldők között, összesen 3 db 
ajándékcsomagot sorsolunk ki. 

 egy darab 2 éjszakára, 2 főre szóló szállást félpanziós ellátással a Hunguest Hotel Erkel **** 
felajánlásából, melyet kiegészítünk egy 2 fő részére szóló ebédutalvánnyal az exkluzív Gyula 
Rouge Bisztró jóvoltából 

 két darab értékes gyulai ajándékcsomagot, melyeket kiváló minőségű, helyi termékekből 
állítunk össze 

 



A Játékos egy érvényes választ küldhet be a Nyereményjátékba. Amennyiben több választ küld be, 
úgy csak az első választ vesszük figyelembe. 
 
A sorsolás időpontja: 
2022. december 1. napján 10:00 óra 
 
A sorsolás a szervező Facebook oldalán: https://www.facebook.com/Gyula.varos/ a helyes 
kommentet beküldők között automatikus sorsolóprogram segítségével történik. A szerencsés 
nyertesek nevét a sorsolást követően közösségi oldalunkon megjelenítjük. 
 
A játékos a játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot és 
hozzájárulását adja, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét, illetve a nyeremény átadásához 
nélkülözhetetlen személyes adatait, a szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete, illetve az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően) kezelje.  
Beleleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja. (Az 
adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) a) pontján alapul, a 3.§ 9. pontja szerinti) adatkezelő a Gyulai Turisztikai NKft (a 
továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő a megadott adatokat visszavonásig tárolja, valamint 
marketing célokra használhatja. 
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja. 
és egyéb közteher-fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő 
költségek a nyertest terhelik. 
 
A nyertesek nyilvános Facebook posztban kerülnek kihirdetésre a sorsolás napján. Az 
eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül a nyertesekkel kollégáink felveszik a kapcsolatot,  
a Gyulai Turisztikai NKft. Facebook oldalán keresztül küldött üzenetben. Amennyiben a nyertes a 
fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény kézbesítéséhez szükséges 
adatait nem adja meg, úgy a nyertes a játékból kizárásra kerül.  
 
A játékban nem vehetnek részt a Gyulai Turisztikai NKft. munkavállalói, és ezen személyek Ptk. 8:1. 
§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
 
Szervező a játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a 
játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. 
 
Amennyiben a Játékos cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereményével 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyereménye átvételére, valamint a jelen szabályzat szerinti 
adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a gondnokával együtt jogosult. 
 
A játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, 
valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a szervező nem vállal felelősséget.  
 

https://www.facebook.com/Gyula.varos/


A játékos tudomásul veszi, hogy a szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, 
illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. 
 
A szervező fenntartja a játék szabályainak, menetének és nyereményeinek megváltoztatásához 
való jogát. 
 
A szervező jogosult kizárni játékból azt a játékost, aki a nyereményjátékban tisztességtelen módon, 
a jelen szabályzatban foglalt feltételeket és előírásokat figyelmen kívül hagyva próbál részt venni. 
Amennyiben a játék során visszaélés gyanúja merül fel, a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot 
függessze, vagy törölje. 
 
A nyereményjáték lebonyolítása és promóciója a szervező közösségi oldalain történő közzététellel 
történik. 
Az adatkezelés jogalapja a játékos önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelő tájékoztatja a 
játékosokat, hogy a játékban történő részvétel során önkéntes hozzájárulásukat adják a személyes 
adataik szervező által történő használatához. A játékban való részvétel esetén az adatkezelő úgy 
tekinti, hogy a játékosok beleegyezésüket adták a rájuk vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. 
 
Az adatkezelés a Játékban való részvételtől kezdődően azok törlése vagy zárolása iránti, az érintett 
játékostól származó kérelem adatkezelőhöz történő beérkezéséig tart. 
 
Az adatok kezelését az adatkezelő munkaszervezetében az e feladat ellátására kijelölt 
munkavállalók végzik, az adatok megismerésére kizárólag ezen személyek jogosultak. A 
játékosoktól származó személyes adatokat adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, illetve 
azokat – a nyertesekre vonatkozó, jelen szabályzat szerinti közzététel kivételével – nem hozza 
nyilvánosságra. Adatkezelő köteles a megfelelő intézkedésekkel gondoskodni az adatok 
biztonságáról.  
 
Adatkezelő további kötelezettségeit az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. 
 
A játékosok bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rájuk vonatkozó 
személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, törlését vagy zárolását az az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
foglaltak szerint. Kérelmeiket a következő e-mail címen tehetik meg: adatvedelem@visitgyula.com  
 
Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettségnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban köteles eleget tenni. A tájékoztatás ingyenes. 
 
Az adatok helyesbítése, törlése illetve zárolása iránti kérelemnek az adatkezelő a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt köteles eleget tenni. Törlés helyett az adatkezelő 
zárolja az adatokat, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 
sértené a játékos jogos érdekeit. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a törlést kizárta. Ha az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 



kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a játékossal a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. 
 
A játékosok tiltakozhatnak személyes adatuk kezelése ellen, 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Az adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja. Annak megalapozottsága esetén, döntésről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja. Ha a játékos az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a 
határidőt elmulasztja, a játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 
30 napon belül ( az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 22. §-ban meghatározott módon) bírósághoz fordulhat. 
 
A játékosok az adataik kezelésével kapcsolatos sérelem bekövetkezése, vagy annak közvetlen 
fennállása esetén vizsgálatot kezdeményezhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál, vagy pert indíthatnak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes 
törvényszék előtt.  
 
Ha az adatkezelő a játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a 
játékos személyiségi jogát megsérti, a játékos az adatkezelőtől sérelmi díjat követelhet. 
 
A szervező a jelen Játékszabályzat változtatásának jogát fenntartja. 
A nyereményjátékot a Facebook (Facebook Inc.; székhely: 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 
94025) semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá és nem kezeli, azzal összefüggésbe 
nem hozható. 
 
A szervező a Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti. 
 
Gyula, 2022. november 04. 
 
Gyulai Turisztikai NKft.  
Szervező 
 


