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Játékszabály 

„Madarak és fák napja 2020. 

Mutassuk meg magunkat a világnak! 

 

1. A Játék szervezője:  Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

   8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. 

A továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a 

továbbiakban: "Adatkezelő") végzi. A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési 

tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy ).  

A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. A 

játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti. 

 

2. A játék célja: A Madarak és fák napja programjához kapcsolódóan oline kreatív pályázat 

lebonyolítása, a Bakony és Balaton KKKE vidékfejlesztési térségének népszerűsítése, 

együttműködések kialakítás. 

 

3. A játékban bárki részt vehet, aki Facebook profillal rendelkezik megkötés nélkül. 

A nyereményjáték keretében fotó, videó vagy valamilyen kreatív anyagról készült fotó nevezhető. 

 

Kezelt adatok: 

Pályázó Facebookon megjelenített nyilvános adatai 

Fotó, videó esetén a képmás 

Szavazók esetén a Facebookon megjelenített nyilvános adatok 

 

4. A játék időtartama 

A pályázati anyagok beérkezési határideje 2020. május 10. 

Közönségszavazás 2020. május 17. 

Az adatkezelés időtartama a beérkezést követő legalább 3 évig a www.bakonyesbalaton.hu a 

www.ertekesminoseg.hu weboldalakon és a kapcsolódó facebook közösségi oldalakon. 

 

 

5. A játék menete 

 ÖLELJ MEG EGY FÁT! 

 MONDD EL EGY FA VAGY KEDVENC TERMÉSZETI HELYED TÖRTÉNETÉT! 

 TARTS NEKÜNK EGY RÖVID VIRTUÁLIS SÉTÁT! 

 MUTASD BE KEDVENC MADARAD! 

 

 

mailto:bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu
http://www.bakonyesbalaton.hu/
https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
http://www.bakonyesbalaton.hu/
http://www.ertekesminoseg.hu/


 
 
 
 

 

 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület  

Leader Helyi Akciócsoport 
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

Telefon: +3630 877 8896 

E-mail: bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu  

www.bakonyesbalaton.hu 
 

Pályázati anyagodat töltsd fel, vagy oszd meg a program eseményénél a facebookon. 

https://www.facebook.com/events/927585954373386/ 

A 2020. május 10-én beküldött anyagok között az egyesület elnöksége 5 díjazottat választ ki, míg 

közönségszavazással további 3 nyertest jutalmaz a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 

Egyesület. 
A nyereményjátékban Facebook profillal rendelkező személyek vehetnek részt, 13 év alatti 

gyermekek munkáját a szülő, gondviselő jogosult saját profilja alatt nevezni. A pályamunkákat az 

eseménynél kell megosztani, a kommunikáció is a Facebookon keresztül történi, egyéb adatkezelés 

a verseny tekintetében nem valósul meg. 

 

6. Személyi jövedelemadó, költségek A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy 

egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek 

nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és 

a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését 

is. Ebben az esetben a szükséges adatokat külön eljárás keretében kéri be a nyertestől. Az ezeken 

felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó 

költség a nyertest terheli. 

 

7. Vegyes rendelkezések  

A Szervező, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, 

hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok 

kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény 

szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt szét a 

jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi 

nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. 

pontjában szerepel. A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét, - amennyiben a pályamunka tartalmazza – 

fotóját. 

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve 

egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A Szervező, 

illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket 

ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért 

támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos 

státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű 

felelősséget nem vállal. 

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja 

külön értesítés és indoklás nélkül. 
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy 

kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek 

azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy 

természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési 

esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például 

a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, 

azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel 

megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban 

meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden 

olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a 

Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam 

program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az 

adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a 

programokbbkkleader@gmail.com e-mail címen kérhető tájékoztatás. 
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8. Adatkezelési tájékoztató 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

Székhely: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. 

Képviseletre jogosult: Pergő Margit Cecília elnök 

e-mail cím: bakonyesbalaton.berhida@gmail.com  

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

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, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a 

jogszabály hatályos szövege: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC) 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos 

szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504) 

 

A GDPR értelmében „személyes adat”: 

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 

azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 

testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK 

 

Érintettek köre: 

- a játékban részvevő személyek 

- a közönségszavazásban résztvevő személyek 

A kezelt személyes adatok: 

a) facebook által kezelt nyilvános adatok 
b) képmás 

 

az adatok kezelésének célja: „Madarak és fák napja 2020” játékban való 

részvételhez kapcsolódó kommunikáció, 

kapcsolattartás 

az adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 Rendelete 6. cikk (1) f) pontja 
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alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy 

egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 

érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek 

az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 

az érintett gyermek. 

tárolásának időtartama: Pályamű beküldését követő 3 év 

A tárolás módja: Elektronikus adathordozón  

Adat megismerésére jogosultak köre az 

adatkezelőnél 

A pályaművek a pályázó(k) nevével nyilvános 

online felületeken jelenik meg a 

Játékszabályzat szerint. 

Adatbiztonság Játékszabályzat szerint 

 

AZ ÖN JOGAI 

 

1. A hozzáférés joga 
A tag jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 
 
2. A helyesbítéshez való jog 
A tag jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a 
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
3. A törléshez való jog 
A tag jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 
A törléshez való jogot a tag abban az esetben nem gyakorolhatja, ha a törlést jogszabály tiltja, illetve az 
adatkezelő érdekét sérti. 
 
4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az adatkezelő a személyes adatot, törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket. 
 
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 
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• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 
 
6. Tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozóadatok kezelése ellen tiltakozzon. 
 

 

JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE 

Jogellenesnek ítélt adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid 

időn belül helyreálljon a jogszerű állapot 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a 

hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 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 https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  

 

illetve bíróságon kezdeményezhet az adatkezeléssel kapcsolatos eljárást. 
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