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COVID teszt közvélemény kutatáshoz tartozó játékszabályzat 
 
 
A pályázat időtartama: A játék 2020.06.03 – 2020.06.14. között tart. 
 
A pályázat nyerteseinek sorsolása és eredményhirdetés 2020.06.16 16.00 óra.  
 
A sorsolásra történő jelentkezés a kérdőív kitöltésével történik. 
 
A nyereménypályázat szervezője: Emineo Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-
916628, székhelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. B. ép. fszt. 1., adószáma: 14718456-2-43, 
statisztikai számjele: 14718456-8622-113-01.), a továbbiakban, mint Szervező. 
 
Nyeremény: 
 
A Szervező a nyertesek számára, a nyeremény leírásában körülírt tárgynyereményt (10.000Ft értékű, 
átruházható kupon, mely az Emineo Magánkórházban bármilyen szolgáltatásra vagy termékvásárlásra 
beváltható 2020.12.31.ig) garantálja.  
 
Nyeremények száma: 10 (tíz) darab 
 
A nyereményt Szervező emailben, elektronikus formában küldi ki nyerteseknek. 
 
A sorsoláson való részvétel (elő)feltételei: 
 
A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a jelentkező kitölti a kérdőívet, amelyben minden kérdésre 
érdemi (valós) információt szolgáltat.  
 
A nyertesek kiválasztása: 
 
A nyertesek véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A Szervező a sorsolás nyerteseit a 
sorsolást követően haladéktalanul, legfeljebb 2020.06.17 20 óráig értesíti a sorsolás eredményéről. A 
Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen kísérli 
meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy 
változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező az email-en nem tudja a nyertest 
elérni, vagy a nyertes 5 munkanapon belül nem válaszol a szervezőnek, akkor a nyeremény elvész. A 
Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, adataik valódiságát. Amennyiben többszöri 
regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, 
nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerülhet(nek) kisorsolásra a 
játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően. A nyeremény átruházható. 
 
Részvételi feltételek: 
 
A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a 
regisztrációkat a Szervező törli. 
 
 
 
A nyereményjátékra vonatkozó jogszabályok: 
 
•    1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
(a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 
•    1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 
•    1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); 
 
A részvétel önkéntes. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes 
adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait 
feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát eljuttathatja a következő 
e-mail címre: emineo@emineo.hu. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált 
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személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték 
sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet. A rendszerünkben tárolt adatokat 
bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással 
nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki. 
 
 
 
 
Adatkezelési szabályzat 
 
Az Szervező a Microsoft Forms-on (és Facebookon keresztül) gyűjtött adatok kezelése során a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
(a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény) és az egyének védelméről a személyes adatok gépi 
feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az Adatvédelmi Törvény alapján az adatok 
kezelője az Szervező. 
 
A Weboldalon és Facebookon elérhető, a nyereményjátékkal összefüggő szolgáltatások 
igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. Az így összegyűjtött 
adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályokban előírt módon kezeli és 
dolgozza fel, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. 
 
A felhasználó a regisztráció kitöltésével adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. 
Az adatok törlésére vonatkozó kérést a játékot követően a játékosnak a Szervezőhöz kell eljuttatnia. 
 
A meghirdetett nyereményjátékon a Szervező munkatársai és közvetlen hozzátartozói nem vehetnek 
részt. 
 
 


