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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT AZ ŐSZI NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ 
 

1. A nyereményjáték szervezője: 
 
EU-DiákOK Iskolaszövetkezet 
székhely: 7184 Lengyel, Petőfi utca 15. 
honlap: www.eudiakok.hu 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@eujobshrgroup.hu 
(a továbbiakban: a „Szervező”) 
 

2. Részvételi feltételek: 
 

2.1. Ki pályázhat? 
 

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött magyarországi lakóhellyel és érvényes nappali 
tagozatos aktív vagy passzív diák jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárságú természetes 
személy, aki elfogadja a jelen játékszabályzatot, illetve 2022.09.01. és 2022.09.31. között az EU-
DiákOK Iskolaszövetkezet által szerződve adott hónapban (2022.  szeptember, október és 
november hónapokban) minimum 30 munkaórát ledolgozott és ezt jelenléti ívvel igazolni tudja.  

 
A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő egyben kijelenti, hogy a jelen részvételi 
szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és az Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltakat megismerte. 

 
2.2. Hogyan lehet nyerni?  
 

Azon résztvevők között, akik a 2.1. pontban foglat feltételeknek megfeleltek a Szervező 3 
munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott 
jegyzőkönyv felvétele mellett, a RANDOM.ORG program segítségével - sorsolás útján kerülnek 
kiválasztásra a nyertesek.   
 
A soroslás napjai: 2022.10.20., 2022.11.20., 2022.12.20. 
 
A Résztvevők az általuk megadott e-mailcím alapján kerülnek azonosításra, így az adatok helytelen 
megadásából, esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai 
problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  
 

2.3. Meddig tart a nyereményjáték?  
 
A nyereményjátékban 2022.09.01. és 2022.11.31. között lehet részt venni.  
 

2.4. A nyeremény és eredményhirdetés 
 
Azok között a diákok között, akik 2022 szeptember-október-november hónap valamelyikében:  
 

• 30 munkaóra felett teljesítenek 14 x 10 000 Ft sorsolunk ki 

• 40 munkaóra felett teljesítenek 8 x 30 000 Ft sorsolunk ki 

• 80 munkaóra felett teljesítenek 5 x 70 000 Ft sorsolunk ki havonta.  
 

Azok között a diákok között, akik mind a 3 hónapban (2022 szeptember, október és november) 
ledolgoznak összesen minimum 240 munkaórát 1 x 200 000 Ft sorsolunk ki. 
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Az eredményhirdetés e-mailben, a nyertes értesítésével történik. Szervező a nyereményt a 
soroslástól számított 30 napon belül átutalja a nyertes által megadott bankszámlaszámra. 
 
A nyertesek nevét -hozzájárulásuk esetén - a weboldalunkon közzé tesszük. 

 
2.5. Adózás és költségek 

 
A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyeremények 
esetleges kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli.  
 
Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
fizetési kötelezettség nem erheli.  
 

2.6. Kizárás 
✓ A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, valamint azok - a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti1 - közeli hozzátartozói; 
✓ A nyereményjátékból kizárásra kerül, aki a jelen nyereményjáték szabályzatban szereplő 

bármely feltételnek nem felel meg. 
✓ A nyereményjátékból kizárásra kerül az a nyertes Résztvevő, aki a Szervező kétszeri 

próbálkozását követően az általa megadott elérhetőségen vagy elérhetőségeken nem elérhető. 
 
A Résztvevő a jelen nyereményjáték szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező a 
jelen pontban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további figyelmeztetés, vagy 
felhívás nélkül jogosult a Résztvevő kizárásáról dönteni és a nyereményt visszakövetelni. A 
kizárásról a Szervező a Résztvevőt e-mailben értesíti.  
 
Kizárás esetén a Szervező pót sorsolást tart. 

 
2.7. Adatvédelem 

Kérjük olvasd el Adatkezelési Tájékoztatónkat mely jelen szabályzat melléklete! 
 

2.8. Hatálybalépés és egyéb rendelkezések 
A Szervező a jelen nyereményjáték szabályzatot a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
bármikor módosíthatja a Résztvevők egyidejű tájékoztatása mellett. 
 
A Résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos további információt a www.eudiakok.hu oldalon 
találnak, vagy az ugyfelszolgalat@eujobshrgroup.hu e-mail címen kérhetnek. 
 
A jelen nyereményjátéki szabályzat a www.eudiakok.hu oldalra történő feltöltés napján lép 
hatályba. 

 
  

 
1 közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, 
az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
1. Az adatkezelő  

A Részvételi Szabályzatban megjelölt Szervező 
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”) 
 

2. Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők 
 

✓ A Facebook és Instagram (Facebook Ireland Ltd.; székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Írország; adatkezelés: https://www.facebook.com/privacy/explanation) tőlünk 
független, külön adatkezelők.  
 

3. Az adatok kezelése 
Adatkezelési cél Adatok köre Adatkezelési idő Adatkezelés jogalapja 

A. A Részvétel 
biztosítása, 
nyereményjáték 
lefolytatása 
 

A résztvevők 
neve, e-mail címe 
és telefonszáma 

A nyeremény 
kézbesítéséig 
 

A tagok ösztönzéséhez fűződő jogos 
érdekünk. Az adatkezelés ellen 
bármikor tiltakozhatsz e-mailben. 
[GDPR 6. cikk (1) f.)] 

B. Nyeremény 
kézbesítése 

A nyertes neve, 
e-mailcíme, 
bankszámlaszáma 
és szükség esetén 
telefonszáma 

A nyeremény 
kézbesítéséig 

A nyeremény átadásáig hozzájárulás, 
amelyet az adatok megadásával adsz 
meg. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható e-mailben. A visszavonás 
nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) a.)] 

C. Adózási és 
adóbevallási 
kötelezettség teljesítése 

A nyertes neve, 
átvételi 
nyilatkozat és 
adóazonosító jele  

5 évig A nyeremény átadását követően az 
adójogi és számviteli előírások miatt 
szükséges a megőrzés. [GDPR 6. cikk (1) 
c.)] 

D. Név közzététele 
a cég népszerűsítése 
érdekében 

A nyertes neve  A hozzájárulás 
visszavonásáig 
 

Hozzájárulás, amelyet válasz e-mailben 
adsz meg. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható e-mailben. A visszavonás 
nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) a.)] 

E. Hozzájárulás igazolása nyilatkozat (e-
mail) 

 
4. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 
3.A esetben: A tiltakozáson túl, bármikor kérhetsz felvilágosítást (hozzáférést) személyes adataid 
kezeléséről, kérheted adataid helyesbítését és korlátozhatod azok kezelését.  
 
3.B, 3.D és 3.E esetben: A hozzájárulás visszavonásán túl, bármikor kérhetsz felvilágosítást 
(hozzáférést) személyes adataid kezeléséről, kérheted adataid helyesbítését, törlését, korlátozhatod 
azok kezelését, illetve kérheted a személyes adatok átadását.  
 
3.C esetben: Bármikor kérhetsz felvilágosítást (hozzáférést) személyes adataid kezeléséről, kérheted 
adataid helyesbítését, illetve korlátozhatod azok kezelését.  
 
Amennyiben úgy látod, hogy személyes adataid kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 
előírásaival, panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve 
bírósághoz is fordulhatsz. Jogaidról részletes tájékoztatást a www.eudiakok.hu oldalon található 
adatkezelési tájékoztatóban, illetve a dpo@eujobshrgroup.hu  e-mailcímre küldött tájékoztatást kérő 
leveled útján kaphatsz. 
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