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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

1./ A nyereményjáték szervezője 

 

A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 

(székhely: 1131 Budapest, Béke utca 65., a továbbiakban: Szervező). 

 

2./ A nyereményjátékban résztvevő személyek 

 

A Játékban az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: 

Játékos) jogosult részt venni, aki az http://e-szamla.kozszolgaltato.bp13.hu/ honlapon 

regisztrált, valamint a regisztráció során kinyilvánította a Játékban részvételi szándékát és 

elfogadta a jelen Nyereményjáték szabályzatot. 

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói. Amennyiben 

a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt 

vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott 

nyereményt, illetve annak értékét visszakövetelheti. 

 

3./ A nyereményjáték időtartama 

 

A Játékot időszakonként rendezi meg a Szervező és az egyes Játékok időtartamára vonatkozó 

információt az http://e-szamla.kozszolgaltato.bp13.hu/ honlap „Nyereményjáték” pontja 

rögzíti. 

 

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, 

amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot 

szüneteltesse vagy törölje. 

 

4./ Nyeremények 

 

A Szervező az http://e-szamla.kozszolgaltato.bp13.hu/ honlap „Nyereményjáték” pontjában 

rögzíti, hogy az adott időszakokban, milyen nyereményeket lehet nyerni. 

 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak. 

 

Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív 

nyereményt ajánljon fel a nyertes Játékosnak, azonos értékben. 

 

A nyereményekkel kapcsolatos egyéb felmerülő költségek (például utazási költség, stb.) a 

nyertes Játékost terhelik. 
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5./ A nyeremények átadása 

 

Az adott Játék sorsolási időpontját a Szervező az http://e-szamla.kozszolgaltato.bp13.hu/ 

honlap „Nyereményjáték” pontjában rögzíti. 

 

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. 

 

A nyertesek neveit az http://e-szamla.kozszolgaltato.bp13.hu/ honlap „Nyereményjáték” 

pontjában a Szervező az adott Játék leteltét követő 3 munkanapon belül megjeleníti. Ezt 

követően a Szervező 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékosokkal a 

megadott e-mail-címen keresztül a nyeremény átadásának részletei miatt.  

 

Amennyiben a Szervező a nyereményt többszöri megkísérlés ellenére, azért nem tudja átadni a 

nyertes Játékosnak, mert a regisztráció során valótlan vagy hibás e-mail-címet adott meg, úgy 

a nyertes Játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát. A Játékos hibás 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezető felelősség nem terheli. 

 

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 

nyeremények átadása ésszerű időben megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési 

kötelezettségüknek a nyertes Játékosok bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény ésszerű 

időn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. 

 

6./ Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 

 

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan az e-mail-cím adatot kezeli, kizárólag a Játék 

lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a 

nyeremények átadása céljából. 

 

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat a Szervező kezeli és dolgozza fel. 

 

A Játékosok a részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen 

Nyereményjáték szabályzatot, valamint a Szervező adatvédelmi szabályzatát, amely az alábbi 

linken érhető el: 

https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/upload/static/adatvedelmi_szabalyzat_20150218.pdf 

 

A Nyereményjáték szabályzat elfogadásával a Játékos önkéntesen hozzájárul a megadott 

adatainak kezeléséhez és feldolgozásához, valamint tudomásul veszi, hogy az http://e-

szamla.kozszolgaltato.bp13.hu/ honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott adatait a Szervező 

kezeli és dolgozza fel. 

Ez a nyilatkozat a Szervezőhöz, mint adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.  

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt a fenti nyilatkozatának 

visszavonását kéri, az a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok 

hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 

 

A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolításához 

használhatók fel és a Játék befejezését vagy a Játékos adatkezelési hozzájárulásának 

visszavonását követően ezeket a Szervező megsemmisíti. 

 

Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem 

átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 
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A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati 

lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) tartalmazza. 

 

A Játékos az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság 

előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

 

7./ Egyebek 

 

A Játék hivatalos honlapjának címe: http://e-szamla.kozszolgaltato.bp13.hu/ 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjáték szabályzatban foglaltakat 

egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges 

megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően, a Szervező 

közzéteszi a Játék honlapján. A Játékban résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről 

megfelelően tájékozódjanak. 

 

Bármely vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 

bármilyen manipulációt tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost 

azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

 

Ha a Játékos a regisztrálás vagy a nyilatkozat megtétele közben bezárja a böngésző ablakot, 

vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az 

adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt 

kizárnak a regisztrálás vagy a nyilatkozat megtétele közbeni esetlegesen felmerülő technikai 

hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, 

internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból 

történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi 

vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan 

hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus), továbbá kizárnak minden kártalanítási, 

kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, 

a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért.  

 

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, 

amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul 

megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, 

illetve megszüntesse. 

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt 

működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a 

szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a 

Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

 

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök 

rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A 

Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle 

http://e-szamla.kozszolgaltato.bp13.hu/


XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. 

független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló 

hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat 

működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás 

sikertelensége. 

 

A feltételek elfogadásával Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldal üzenet-, adatátviteli-, 

valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényében változhat, és ezáltal 

ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül 

álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök 

teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

 

 


