
A 
 

City & Guilds Nyereményláz játék 
részvételi feltételei, szabályzata 

és adatvédelmi irányelvek 
(a továbbiakban: „játékszabályzat” ) 

 
2014. szeptember 11. 

 
 

 
1. A játék szervez ője 

A City & Guilds „Nyereményláz”  a City & Guilds International Hungary Kft. (székhelye: 1071 
Budapest, Peterdy u. 15.; cégjegyzékszáma: 01-09-689129; adószáma: 12495221-2-42; képviseli: 
Pásztiné Fritz Adrienn; a továbbiakban: „szervező” ) által szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: 
„játék” ).  A játékban a szervező megbízásából promóciós partnerként a Team Kiosk Kft.  (székhelye: 
1024 Budapest, Lövőház u 24. II. em. 2/B.; cégjegyzékszáma: 01-09-917993; a továbbiakban: 
”promóciós partner” ) működik közre. 
 

2. A játékban részt vehet  
A játékban részt vehet minden, a játékba való regisztráció pillanatában 14. életévét betöltött, 
cselekv őképes, természetes személy (továbbiakban: „játékos” ), aki regisztrációjával a jelen 
játékszabályzatban közzétett feltételeket maradéktalanul elfogadja, és az abban leírtak szerint jár el. A 
játékos tudomásul veszi, hogy a fődíj személyes felhasználásához érvényes útlevéllel vagy kártya 
típusú személyi igazolvánnyal kell rendelkeznie! 
 

3. A játékban nem vehet részt  
A játékban nem vehetnek részt a szervező és a promóciós partner tulajdonosai, tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a játékhoz kapcsolódóan, a szervezővel szerződésben 
álló személyek és azoknak a Ptk. 8:1. §. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  
 

4. A játék menete  
A játék során a szervező többféle, a profiljának megfelelő nyereményt sorsol ki a játékosok között. 
A játékba való jelentkezés teljes id őtartama: 2014. szeptember 11. – 2015. április 30. További 
részletek a 4. pont alpontjaiban. 
 
4.1. Heti/havi nyeremények regisztrációért  
Az a játékos, aki 2014. szeptember 11. – 2015. április 30. között sikeresen regisztrál a 
www.cityandguilds.hu/nyeremenylaz (mobileszközről a nyeremenylaz.cityandguilds.hu) oldalon (a 
továbbiakban: „játék weboldala” ) vagy a www.facebook.com/cityandguildsnyelvvizsgakozpont 
oldalon (a továbbiakban: „Facebook oldal” ) elérhető alkalmazáson keresztül, heti/havi nyeremények 
sorsolásán vesz részt.  
 
Heti/havi nyeremények sorsolásának id őpontjai 
A heti nyeremények sorsolása minden szerdán (kivétel a karácsony és a szilveszter közé eső 
időszak), a havi nyeremények sorsolása minden hónap utolsó péntekén (kivétel decemberben 
december 30-án, kedden) zajlik.  
 
Heti/havi nyeremények nyerteseinek kiértesítése  
A nyerteseket a szervező a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti ki, legkésőbb az adott 
sorsolás utáni 3. munkanapon. Ekkor tájékoztatja őket a nyeremény átvételének módjáról is. A 
nyertesek nevét a szervező a Facebook oldalon teszi közzé. 
 
4.2. Karácsonyi extra nyeremény regisztrációért 
Az a játékos, aki 2014. szeptember 11. – 2014. december 17. között regisztrál sikeresen a játék 
weboldalán vagy a Facebook oldalon elérhető alkalmazáson keresztül, részt vesz a karácsonyi extra 
nyeremények sorsolásán is (az is, aki korábban már kisorsolásra került havi/heti extra nyereményre). 
 



Karácsonyi extra nyeremények sorsolásának id őpontja 
A karácsonyi extra nyeremények sorsolása 2014. december 17-én zajlik. 
 
Karácsonyi extra nyeremények nyerteseinek kiértesít ése  
A nyerteseket a szervező a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti ki, legkésőbb a sorsolás 
utáni 3. munkanapon. Ekkor tájékoztatja őket a nyeremény átvételének módjáról is. A nyertesek nevét 
a szervező a Facebook oldalon teszi közzé. 
 
4.3. Fődíj regisztrációért és nyelvvizsgára jelentkezésért  
Az a játékos, aki 2014. szeptember 11. – 2015. április 30. között sikeresen regisztrál a játék 
weboldalán vagy a Facebook oldalon elérhető alkalmazáson keresztül, és emellett 2014. augusztus 
15. – 2015. április 30. között sikeresen jelentkezik egy államilag akkreditált City & Guilds nyelvvizsgára 
is, a fődíj sorsoláson is részt vesz (az is, aki korábban már kisorsolásra került havi/heti/karácsonyi 
extra nyereményre). 
 
Jelentkezés City & Gulilds nyelvvizsgára 
www.cityandguilds.hu/jelentkezes  
 
Fődíj sorsolásának id őpontja   
A fődíj sorsolása 2015. május 1. és 10. közötti zajlik. A szervező 1 fő tartaléknyertest is kisorsol arra 
az esetre, ha a fődíj nyertese a kiértesítése után nem jelentkezik a megadott jogvesztő határidőn belül 
a szervezőnél, vagy arról nyilatkozik, hogy nem kívánja igénybe venni a nyereményt. 
 
Fődíj nyertesének kiértesítése   
A fődíj nyertesét a szervező a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti ki 2015. május 20-ig. 
Ekkor tájékoztatja a nyeremény igénylésével kapcsolatos tudnivalókról is. A nyertesnek legkésőbb 
2015. május 30-ig tartó jogvesztő határidőben jelentkeznie kell a szervező által megadott 
elérhetőségen, hogy igénybe kívánja-e venni a fődíjat. A nyertes nevét a szervező a Facebook oldalon 
teszi közzé. A szervező a fődíj nyertesét marketing célú, promóciós vagy sajtószereplésre felkérheti. 

5. Nyeremények 

5. 1. Heti nyeremények 
• 4 db/hét City & Guilds nyelvvizsgára felkészítő könyv 
• 1 db/hét City & Guilds ajándékcsomag 
• 3 db/hét Libra Books 30% kedvezményre jogosító vásárlási utalvány (a kedvezmény 

felhasználható a 1082 Budapest, Kölcsey u. 2. sz. alatti boltban vagy a 
www.nyelvkonyvbolt.hu webshopban). A kuponkedvezmény a Libra Books egyéb 
kedvezményes ajánlataival nem vonható össze.   

 
5. 2. Havi nyeremények 

• 1 db/hó City & Guilds nyelvvizsgakupon, választható szinten (átruházható vagy ismétlésre 
felhasználható 2015. december 30-ig) 

• 1 db/hó Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár (amely a City & Guilds 
nyelvvizsga írásbeli és a hallás utáni szövegértés részei alatt is használható) 

• 1 db/hó 5Perc Angol féléves előfizetés 
 
5. 3. Karácsonyi extra nyeremények 

• 5 db szórakoztató elektronikai cikk 
 
5. 3. Fődíj 

• 1 db kétszemélyes londoni hétvége (tartalma 2 fő részére: oda-vissza repülőút, 2 éjszaka 
szállással, felhasználható 2015. dec. 30-ig.) 

 
 
Az utazással kapcsolatos partnereket, szolgáltatókat a szervező jelöli ki. A pontos részleteket a 
szervező a fődíj nyertesével egyezteti. A fődíj felhasználásához, az indulástól számítottan min . 90 
napig érvényes útlevéllel vagy kártya típusú személ yi igazolvánnyal kell rendelkezni!  



6. Felhasználói feltételek 

A játékos vállalja, hogy a játék során rendeltetésszerűen jár el. Tilos a játékkal kapcsolatos bármilyen 
tartalom, a játék szempontjából nem rendeltetésszerűnek tekinthető, a játékra vagy a szervezőre 
káros felhasználása, hamisítása, másolása, a szervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli 
publikálása! A jogosulatlan használat büntetendő, és polgári jogi következményeket vonhat maga 
után. A játék weboldalán egyes linkek más oldalakra vezethetnek, amelyek tartalmáért a szervező 
nem vállal felelősséget. 
 
A játékos tudomásul veszi, hogy a szervező kizárhatja a játékból, amennyiben bármilyen módon 
megszegi a jelen játékszabályzatot, különösen, ha a játékossal szemben csalás, visszaélés gyanúja 
merül fel, ha a játékos kifejezetten kártékonyan vagy rosszhiszeműen jár el a játékkal kapcsolatban. A 
játékos tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a szervező döntése végleges, nem vitatható, továbbá, 
hogy a szervező felé teljes körű felelősséggel tartozik. A szervező a játékos esetleges szabálytalan, 
tisztességtelen magatartásából fakadó károkért az érintett játékos felé kártérítési igénnyel állhat elő. A 
kizárásról a szervező tájékoztatást nem ad, levelezést nem folytat. 

7. Egyéb rendelkezések 

A játékos vállalja, hogy teljes körűen tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatot, vállalja, 
hogy a játék során (beleértve a nyeremény átvételét is) együttműködik a szervezővel, és felelősséget 
vállal a játékban való részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtéséért, 
fenntartásáért, és az azokból fakadó bármely következményért. 
 
A szervez ő felelőssége kizárt a játék során  

• a játékos által megadott valótlan, hiányos, hibás adatokért; 
• jogosulatlanságból fakadó vitás helyzetekért; 
• a játékos által tanúsított nem megfelelő eljárásért, magatartásáért; 
• a rajta túlmutató technikai, számítástechnikai fennakadásokért, problémákért; 
• a nyereményeket biztosító partnerek, cégek szolgáltatásaiért, azok minőségéért; 
• és az ezekből fakadó esetleges károkért. 

 
A szervező kizár minden félé irányuló, bármilyen a játékban való részvételből fakadó, a játék során 
felmerülő hibákból, hiányosságokból, késésekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral kapcsolatos 
kártérítést és kártalanítást.  A szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.  
A szervező felelőssége kizárt a nyereményekkel kapcsolatos hibákért vagy az azokkal összefüggésbe 
hozható közvetett vagy közvetlen károkért. A játékban való részvétellel összefüggő vitákkal 
kapcsolatban a szervező mindennemű felelőssége kizárt.  
 
A szervez ő fenntartja a jogot a játék 

• jelen játékszabályzatának egyoldalú módosítására; 
• bizonyos időpontjainak megváltoztatására; 
• elhalasztására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére. 

Ilyen esetekben a szervező tájékoztatást tesz közzé a játék weboldalán és a Facebook oldalon 
keresztül.   
 
 
 
 
 
 

8. Adatvédelmi irányelvek 

A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat és a részét képező adatvédelmi irányelvek 
automatikus elfogadását jelenti. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 



szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info. tv.” ) 5.§-ának megfelelően, a játékos a játékban 
történő részvételével kifejezetten hozzájárul, hogy a szervező (mint „adatkezel ő” ) a játékos által 
megadott személyes adatokat kezelje.  
 
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-78537/20 14. 
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett játékos önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás megfelelő 
tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés elsődleges célja a játék lebonyolítása és a kapcsolódó 
törvényi kötelezettségek teljesítése. A játékos a játékban történő részvételével hozzájárul ahhoz is, 
hogy elérhetőségeire a szervező rendszeres jelleggel hasznos tájékoztató és vizsgára felkészítő 
információt tartalmazó anyagokat, hírleveleket küldjön. A játékos a szervezőtől tájékoztatást kérhet 
adatai kezeléséről, kérelmezheti adatai helyesbítését vagy zárolását, illetve tiltakozhat az adatkezelés 
ellen. A játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a szervezőtől, indoklás és díjfizetés nélkül. 
A tájékoztatás, helyesbítés, zárolás kérése, a tiltakozás, illetve a visszavonás a szervező 
info@cityandguilds.hu e-mail címén vagy a +361 413 1301-es telefonszámán kérhető. A szervező 
fenntartja magának a jogot, hogy az adatokat zárolja illetve – a játék lebonyolításához szükséges 
adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat törölje. A játékos a személyes 
adataihoz fűződő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 
 
A játék során a játékos következ ő adatainak kezelése mehet végbe (ide nem értve a 
vizsgajelentkezés során megadott adatokat): 

• e-mail cím; 
• név; 
• IP-cím; 
• az info@cityandguilds.hu e-mail címre beérkezett levelek tartalma. 

 
A szervező kötelezettséget vállal az Info. tv-ben és egyéb, hatályos, vonatkozó jogszabályokban rá 
vonatkozó kötelezettségek maradéktalan teljesítésére. A játék során megadott adatokat a szervező 
tárolja a törvény által meghatározott legrövidebb 5 évig kötelező adattovábbítási nyilvántartásban 
történő megőrzés céljából.  
 
A szervező nem felel kötelezettsége teljesítéséért azon esetben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén 
kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza azt. 
 
A játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérése szerint, személyes adatainak törlése vagy 
zárolása a játék időtartamának befejezése előtt következik be, úgy a játékban való részvétele – a 
nyereményre való esetleges jogosultságával együtt – megszűnik. 
 

9. Elérhet őségek 

A játékkal kapcsolatos információk a játék weboldalán keresztül érhetők el. A játékkal kapcsolatban 
további tájékoztatás a játék időtartama alatt e-mailben kérhető. 
 
Játék e-mail címe:     info@cityandguilds.hu  
Játék weboldala:     www.cityandguilds.hu/nyeremenylaz   
      nyeremenylaz.cityandguilds.hu (mobileszközről) 
Facebook oldal:     www.facebook.com/cityandguildsnyelvvizsgakozpont  
 
Jelen játékszabályzat a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével készült, a játék weboldalán 
keresztül érhető el a játék teljes időtartama alatt és minimum az azt követő 30 naptári napon keresztül. 


