
„Suhanj velem”  

NYEREMÉNYJÁTÉK szabályzat 

 

1. A Játék és a Szervező 

Jelen szabályzat a MIKOM Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u 9., cégjegyzékszám: 
05-09-015911, adószám: 18423121-2-05 továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott 
Instagram.com/minap.hu/ Instagram oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: 
Játék), az alábbi feltételekkel. 

2. A Játék időtartama 

A Játék 2021. október 15. napján 19:00 órakor kezdődik, és 2021. október 22. napjának 24:00 órájáig 
tart. 

3. A Játék menete 

A játék keretében 1 bejegyzést tesz közzé a Szervező az általa kezelt Instagram oldalon 2021. október 
15-én 19:00 órakor.  

A játék során a játékosnak kedvelnie kell a nyereményjáték bejegyzését, és válaszolnia kell 
hozzászólásban a nyereményjáték bejegyzésben feltett kérdésre.   

A nyereményjáték bejegyzése:  

"Kövesd a minap Instagram oldalát, like-old a játékra való felhívást, és írd meg kommentben, hogy 
hány lőerős a „Suhanj velem” adásban tesztelt Opel Mokka!"  

4. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban az a természetes személy vehet részt, aki a Minap.hu Instagram oldalán megjelenő 
játékfelhívás szerint jár el és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: 
Játékos). 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékban a Szervező, mint a Játék lebonyolítója dolgozói és közreműködői, valamint mindezen 
személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, 
valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 
automatikusan kizárásra kerül. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. Nyeremény 

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül véletlenszerű 
algoritmus használata alapján kerül kiválasztásra.  



Sorsolás napja: 2021. október 25. 

A kiválasztott játékos az alábbi nyereményben részesül: 

- PRO-PEL Kft. (Opel Sajó) által felajánlott egész hétvégés tesztvezetés a „Suhanj velem” adásban 
tesztelt autóval, melynek értéke 40.000.- Ft. 

A nyertes nevét a Szervező a Minap.hu Instagram oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt 
időpontot követő 24 órán belül.  

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt az adategyeztetést 
követően a Szervező adja át a nyertes részére.  

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti 
jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát. 

6. Nyertesek értesítése 

A nyertessel a Szervező Instagram üzenetben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény 
átvételének részleteit. 

Amennyiben a Szervezőnek a nyertessel nem sikerül felvennie a kapcsolatot 2021. október 28-án 9:00 
óráig, abban az esetben a nyertes nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben kerül sor pótnyertes 
sorsolására. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest 
személyazonosságának igazolására. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, 
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 
befolyásolni próbálja; 

 a játék lebonyolításához és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; 
 jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

 
7. Nyeremények átvétele 

A nyeremény átvételének részleteit a Szervező a nyertessel Instagram üzenetben egyezteti.  

A nyeremény átadására a játék lezárása után a Szervező székhelyén (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) 
kerül sor, a személyazonosság igazolását követően. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül. 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz 
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt 
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye 
átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli. 

8. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus 
úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen 
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által 
elszenvedett károk tekintetében. 

 

  



9. Adatkezelés és adatvédelem 

A MIKOM Nonprofit Kft. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, 
mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá 
személyes adataik védelmét. 

 
A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

 
 

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

Játékban részt vevő  Játékban részt vevő az érintett önkéntes 6 hónap 
természetes személy neve  azonosítása, hozzájárulása  

  Játékban való részvétel,   

  Nyeremény   
  kézbesítése/átadása,   
  Játékban részt vevő   
  értesítése,   
  egyéb jogszabályi   
  kötelezettségek teljesítése   

Játékban részt vevő  Játékban részt vevő az érintett önkéntes 6 hónap 
természetes személy  azonosítása, hozzájárulása  
lakcíme  

 Játékban való részvétel,   

   Nyeremény   
   kézbesítése/átadása,   
   Játékban részt vevő   
   értesítése,   
   egyéb jogszabályi   
   kötelezettségek teljesítése   

Játékban részt vevő  Játékban részt vevő az érintett önkéntes 6 hónap 
természetes személy  azonosítása, hozzájárulása  
születési helye, 
ideje 

 
 Játékban való részvétel   

Játékban részt 
vevő természetes 
személy e- mail 
címe, 

   Játékban részt vevő 
azonosítása, 

Játékban való részvétel, 

Sorsolás lebonyolítása, 

Játékban részt vevő 
értesítése, 

Egyéb jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése 

az érintett önkéntes 
hozzájárulása 

6 hónap 



Nyertes játékos 
adóazonosító jele 

□ jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése 

□ Nyeremény 
kézbesítése/átadása 

 

jogi kötelezettség 
teljesítése, az adózás 
rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény, a 
számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény, 
a személyi 
jövedelemadóról 
szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 
alapján 

8 év 

 

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, 
kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi 
elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes 
személy: 

MIKOM Nonprofit Kft. 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. 

info@mikom.hu 

 
Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési 
tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes 
adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. 
A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken 
érheti el: 

 
□ cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
□ postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
□ telefon: +36 (1) 391-1400 
□ fax: +36 (1) 391-1410 
□ e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
□ honlap: naih.hu 

 
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, 

-  hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átadásához 
nélkülözhetetlen személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, e-mail cím, 
adóazonosítójel), a Szervező a nyeremény átadása céljából az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kezelje. 

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék 
lebonyolítása során a nyeremények átadása céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az 
adatok feldolgozásával megbízott részére továbbítsa ugyanezen célra. 

- hozzájárulását adja, hogy a nyeremény átvételéről róla fotó készüljön, mely a Szervező 
honlapján, Facebook és Instagram oldalán is megjelenítésre kerül. 

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja. 

 



10. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen 
vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő 
magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó 
többi résztvevőt. 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény 
észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

11. Vegyes rendelkezések 

A játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 
játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül 
elfogadja.  
A játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen 
Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben 
a játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a 
Játékból kizárásra kerül.  
A Játékszabályzatot a Szervező a www.minap.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes 
időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét.  
Szervező kizárja felelősségét a játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, 
email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a játékos vagy bármely harmadik 
személy által elszenvedett károk tekintetében. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való 
részvétel önkéntes.  
A játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét a www.minap.hu 
weboldalon, a minap.hu Facebook-és Instagram oldalán közzétegye. 
 
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. 
 
A játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely 
kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. 
A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
 
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának 
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem 
hozható. 

 

Miskolc, 2021.10.12. 


