
UNICEF NAGYTALÁLKOZÁSOK  

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

Ezen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az UNICEF Magyar Bizottság 
Alapítvány (cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. telefon: (1) 2258818 email cím: unicef@unicef.hu 
a továbbiakban: UNICEF Magyarország vagy Szervező) által szervezett „Nagytalálkozások” 
nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik az alábbi feltételekkel.  

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (egyes élmények esetén 16. 
életévét betöltött természetes személy), aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik 
(a továbbiakban: Résztvevő), és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul 
megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele. 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 
közeli hozzátartozói; 

• a Játék lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

2. A Játék időtartama 

A Játék 2020. május 14-től 2020. június 15-ig tart.  

3. Jelentkezés a Játékra 

A Játékra az UNICEF Magyarország (https://unicef.hu/nagytalalkozasok) „Nagytalálkozások” 
weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) lehet jelentkezni. A Játékban való részvétel feltétele a 
jelentkező teljes nevének, e-mail címének, telefonszámának a megadása.  

4. A Játék leírása 

A Játékban a Játék időtartama alatt a Weboldalon elérhető egyes élmények felületein keresztül 
lehetséges részt venni olyan módon, hogy a Résztvevők a minimum 2000 forintos adományt (a 
továbbiakban: Adomány) megfizetik. Az Adományt a Weboldalról elindított bankkártyás fizetéssel 
lehet teljesíteni. 
 
A részvételre jogosító Adomány minimum összege 2000 forint.  
 
Az egyes Résztvevőnek annyival nagyobb az esélye elnyerni a választott élményt, amennyivel többet 
adományoz, azaz aki a minimum összeg többszörösét adományozza, többszörös eséllyel indul a 
Játékban. 
 
A Résztvevők egy vagy akár több, esetlegesen valamennyi élményre is jelentkezhetnek. 

5. Sorsolás 

A sorsolásra 2020. június 2-án, június 8-án és június 12-én 20.00 órakor kerül sor. A sorsolások nem 
nyilvánosak. 
 



A sorsolás a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik. 
6. Nyeremények 

 
• 3 alkalmas beszélgetés Béres Alexandrával + meglepetés (1 fő) 
• 1 óra karantén chat D. Tóth Krisztával (5 fő) 
• 1 óra kötetlen beszélgetés Mihalik Enikővel – kulisszatitkok divatról, szépségről, a modell 

szakmáról (5 fő) – /16 év felettiek számára is elérhető/ 
• 1,5 órás beszélgetés Orvos-Tóth Noémival (1 fő) 
• 1 óra beszélgetés Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással (3 fő) 
• 1,5 órás rendhagyó irodalomóra Nyáry Krisztiánnal (5 fő) 

 
A Szervező a nyeremények változtatásának jogát fenntartja. 
 
Minden esetben maximum annyi személy vehet részt az eseményeken, ahány az egyes élményeknél 
feltüntetésre került. 
 
Az egyes nyereményekben szereplő élmények megrendezésére előreláthatólag 2020. június 3. és 10. 
között kerül sor. A Szervező e tekintetben a változtatás jogát fenntartja. A nyertesek kötelesek 
együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.  
 
A nyeremények átruházhatók, átruházás esetén azonban a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy 
ellenőrizze, hogy a nyereményben részesülő személy megfelel a részvételi feltételeknek. A 
nyeremények értékének készpénzben történő megváltására nincs lehetőség. 
 

7. A nyertesek értesítése 
 
A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonon az UNICEF Magyarország legfeljebb 3 
alkalommal próbálja meg értesíteni. Amennyiben a nyertes a Szervező fenti próbálkozásaira az utolsó 
e-mail megküldését követő 1 (egy) munkanapon belül nem reagál, úgy a továbbiakban nem jogosult a 
nyereményre, és a Szervezőt ebben a tekintetben semmilyen felelősség nem terheli. 

8. Adatkezelés 

A Játékban való részvétellel a Résztvevő önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (név, 
cím, e-mail cím, telefonszám) a Szervező a Játék lebonyolítása, így különösen nyerés esetén 
kapcsolatfelvétel céljából kezelje. A Résztvevők a részvétellel hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy 
nevüket a sorsolás napjától a Szervező a Weboldalon feltüntesse.  
 
 
Az Adományok bankkártyás fizetéssel történő lebonyolítása során az OTP Mobil Kft. a Szervező 
adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre a mindenkor hatályos SimplePay 
adatkezelési tájékoztatóban (jelenleg hatályos: 
http://simplepay.hu/old/docs/201806/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20180614.pdf) 
foglaltak irányadóak. Ezzel összefüggésben az UNICEF Magyarország a Résztvevők személyes adatait 
8 évig őrzi meg. 
 
Az érintett a Szervező részére a fent meghatározott címre vagy email címre eljutatott levélben jogosult: 
(i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes 
adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai 
tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.  
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a Szervezőhöz intézett írásbeli 
nyilatkozatával az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
 



Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása 
szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 

9. Egyéb rendelkezések 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan 
elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 

A nyertesek meghatározásában és a nyeremény odaítélésében az UNICEF Magyarország döntése 
végleges és nem vitatható. A Játékkal kapcsolatban bármilyen felmerülő vitás esetben az UNICEF 
Magyarország döntése az irányadó.  

A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból fakadó valamennyi következményt maguk 
viselik.  

Az UNICEF Magyarország fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről a jelen 
Szabályzatban foglaltak megsértését, bármilyen manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen 
módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja 
felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A jelen Szabályzat bárminemű 
megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét, a 
nyeremény visszakövetelését, és esetleges jogi lépések megtételét vonhatja maga után. Az UNICEF 
Magyarország döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.  

Az UNICEF Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, vagy 
magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy 
megszüntesse úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a unicef.hu weboldalon.  

A jelen Szabályzatra és annak alapján lebonyolított Játékra a magyar jog az irányadó. A Játékkal 
kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet további felvilágosítást: unicef@unicef.hu  

Kelt: Budapest, 2020. május 13. 

 


