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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A Nyugtalotto sorsolásos játék szervezője a Nyugtalotto Kft. („Szervező”)
Székhely: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A
Cégjegyzékszám: 01-09-186679
Adószám: 24866835-2-41
A játék online, a www.nyugtalotto.hu weboldalon érhető el.
A Nyugtalotto játékban részt vevő személyek, és a játékra jelentkező személyek valamint a Szervező
kapcsolatára a jogszabályokon kívül, jelen Játékszabályzatban foglaltak az irányadóak. A Nyugtalotto
játék résztvevői a Játékszabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel elfogadják, magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
Jelen játékszabályzat a Nyugtalotto weboldalon szervezett különdíjas nyereményjátékokra
vonatkozik. A különdíjas nyereményjátékra vonatkozó értelmezések és alapszabályok megegyeznek a
Nyugtalotto játék szabályaival, amely elérhető itt:
https://nyugtalotto.hu/dokumentum/140/NYUGTALOTTO_Jatekszabalyzat_20180814_v2.pdf
ezért ezen szabályzat csak az azoktól eltérő, kifejezetten a különdíjas
nyereményjátékokra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

II.A NYUGTALOTTO KÜLÖNDÍJAS NYEREMÉNYJÁTÉK LÉNYEGE, RÖVID LEÍRÁSA
A NYUGTALOTTO különdíjas nyereményjátékban való részvétel ingyenes.
A NYUGTALOTTO különdíjas nyereményjáték eseti szervezésű.
A Nyugtalotto különdíjas nyereményjátékban minden Nyugtalotto játékos részt vehet, bármilyen
szabályos vásárlási bizonylattal (nyereményszelvénnyel). A különdíjas nyereményjátékba a játékosnak
jelentkeznie kell, egy jelentkezési kérdőív kitöltésével. Csak a játékba érvényesen jelentkezett
játékosok, adott sorsolási időtartam alatt feltöltött bizonylatai vesznek részt a sorsolásban.

III.RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
a) A különdíjas játékra minden regisztrált Nyugtalotto játékos jelentkezhet.
b) A játékban való részvételre jelentkezés a jelentkezési kérdőív kitöltésével történik.
c) Adott játékos, egy játékba csak egyszer jelentkezhet, egyszer töltheti ki a jelentkezési
kérdőívet.
d) A jelentkezés akkor szabályos, ha a játékos a kérdőíven minden kérdésre adott választ,
elfogadja a játék szabályzatát és hozzájárulását adja adatait átadásához a nyereményjáték
partner részére.
e) A jelentkezett játékos minden, a sorsolási időszakban feltöltött bizonylata részt vesz a különdíj
sorsolásán. Függetlenül attól, hogy azt a jelentkezés leadása előtt, vagy után töltötte fel.
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IV.SORSOLÁS
a) A különdíj sorsolás során a különdíjra jelentkezett játékosok által feltöltött bizonylatok közül
véletlenszerűen kiválasztva kerülnek kisorsolásra a nyertesek.
b) A sorsolás bizottság előtt történik. A sorsolást egy, a Játék szervezőjének birtokában lévő
számítógépes rendszer végzi.
c) A sorsolás eredménye megtekinthető a „Nyertesek” oldalon. A játékosok ellenőrizhetik saját
bizonylataikat a „Bizonylataim” oldalon, ahol a nyertes bizonylatok kijelölésre kerülnek.
d) A nyereményre jogosult személy, a nyertes bizonylatot feltöltő játékos.

V.ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A Nyugtalotto játékszabályzatban leírt adatkezelési szabályokon túl, a különdíjas nyereményjátékra a
következő speciális szabályok vonatkoznak:
A különdíjas nyereményjátékban való részvétel önkéntes, feltétele a Nyugtalotto regisztráció és a
különdíj jelentkezési lap kitöltése.
Az adatkezelésben érintett adatok köre a regisztráció során megadott adatok egésze: vezetéknév,
keresztnév, születési dátum, lakóhely irányító száma, e-mail cím, a regisztráció során feltett kérdések
és az azokra adott válaszok, valamint a különdíj jelentkezési lapon feltett kérdések és az azokra adott
válaszok. Ezen adatokat Nyugtalotto, mint adatkezelő, visszavonásig kezeli.
A különdíjas nyereményjáték jelentkezési lapon feltett kérdésekre válaszolók adatait Nyugtalotto a
játék során, a jelentkezést követően továbbítja a különdíjas nyereményjáték partner részére,
amennyiben a játékos az adatkezelésre hozzájárulásával erre feljogosította.
A játék lezárulta után Nyugtalotto az összegyűlt adatokat továbbítja a nyereményjáték partner
(adatkezelő) részére, akinek az adatkezelési hozzájárulást a regisztrációs űrlapon tett kifejezett
nyilatkozatával önkéntesen megadta. Az adatátadás után az egyes adatkezelők az adatkezelést különkülön végzik. Az adattovábbítás után az adatkezelés célja, hogy a jövőben a játékos részére az
adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól postai vagy elektronikus úton (különösen az email címére)
közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a játékos
részére ilyen módon közvetlenül felajánlja.
A
Nyugtalotto
adatkezelésre
vonatkozó
https://nyugtalotto.hu/cikk/2/Adatvedelem

szabályai

itt

érhetők

el:

A játék vége előtt a regisztrációt, a különdíjra jelentkezést és az adatkezelési nyilatkozatot visszavonni
a Nyugtalotto Kft.-nál lehet. A játék befejezése után az adatkezelésről szóló nyilatkozatot az egyes
adatkezelőknél külön-külön kell visszavonni.
A játékos személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatait érintő adatátadásokról a Nyugtalotto
weboldalán (http://nyugtalotto.hu/kapcsolat oldal) kérhet tájékoztatást e-mail címe megadásával.
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Budapest, 2018.09.20.
………………………………………………..
Tóth Tamás
ügyvezető igazgató
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