
 

 

Nyereményjáték szabályzat 

PénteK13 online jegyvásárlás nyereményjátékhoz 

 

 

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (1131 Budapest, Béke u. 65., a továbbiakban: Szervező) 

nyereményjátékot szervez a Zrt. által szervezett PénteK13 rendezvényekre online jegyet 

vásárlók és a Zrt. hírlevelére feliratkozó természetes személyek között (a továbbiakban: 

Nyereményjáték). 

 

1. A Nyereményjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik online vásároltak 

jegyet a PénteK13 rendezvénysorozat valamely alkalmára és a Nyereményjáték ideje alatt 

kitöltik az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ információs pultjában a 

PénteK13 rendezvénysorozatra vonatkozó kérdőívet, továbbá a feliratkoznak a Szervező 

hírlevél szolgáltatásának igénybevételére. A Nyereményjátékban való részvétel a 

szabályzat elfogadását jelenti.  

 

2. A Nyereményjátékban résztvevőnek (a továbbiakban: Résztvevő) egyértelműen 

azonosítható módon kell megadnia a saját nevét és e-mail címét. A megadott adatok 

valódiságáért és teljességéért a Résztvevő felel. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából 

eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  A Nyereményjátékban való részvétel feltétele 

a kérdőív kitöltése, valamely PénteK13 rendezvényre online jegy vásárlása és a teljes, 

valósághű Regisztráció a Szervező hírlevelére, valamint az, hogy a Résztvevő elfogadja a 

jelen szabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót. A valóságnak nem megfelelő adatokat 

megadó regisztráló, illetve a jelen szabályzat feltételeit nem teljesítő Résztvevőt a 

Nyereményjátékból a Szervező kizárja, és így nem jogosult a nyeremény átvételére. 

 

3. A hírlevélre történő regisztrációnak a Nyereményjáték időtartama alatt meg kell történnie.    

 

4. A nyeremények sorsolásán kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki a 

Nyereményjáték időtartama regisztrál a szervező hírlevelére, ahol megadja nevét és e-

mailcímét. 

 

5. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, 

valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

6. A Nyereményjáték időtartama: aki 2021. szeptember 24. és 2022. február 28. napjáig tart. 

 

7. A sorsolás időpontjai: 2021. november 30. és 2022. február 28. A sorsolás helye: 

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (1131 Budapest, József Attila tér 4.) 

 



8. A nyeremény sorsolásonként 6 db 2 fős (azaz összesen 24 db) belépőjegy a PénteK13 

rendezvénysorozat előadására. 

 

9. A nyertest a Szervező a regisztráció alkalmával megadott e-mail címen értesíti. 

Amennyiben a nyertes Résztvevő az értesítésre válaszol, a nyereményt személyesen 

átveheti az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban, vagy kérése szerint postai 

úton küldjük meg részére. Amennyiben a nyertes az értesítésre 3 munkanapon belül nem 

válaszol, a Szervező ismételt e-mailes értesítést küld. Ha a nyertes az ismételt értesítésre 3 

munkanapon belül nem válaszol, tartaléknyertes sorsolására kerül sor. Amennyiben a 

tartaléknyertes 3 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítőt küld részére. 

Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik, további tartalék nyertes kisorsolására 

nem kerül sor. 

 

10.  Minden Résztvevő csak egyszeri regisztrációval vehet részt a nyereményjátékban. 

 

11.  A Résztvevő a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályban foglalt 

valamennyi feltételt, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.  

 

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, 

vagy megszüntesse a Nyereményjátékot előre nem látható kivételes körülmények 

felmerülése esetén. 

 

13.  A Nyereményjáték szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes 

értesítése nélkül. 

 

14. A Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 

kezeli (1131 Budapest, Béke u. 65., a Zrt. és adatvédelmi felelőse elérhetőségei 

megismerhetők a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon). Az adatkezelés célja a PénteK13 

rendezvénysorozatra online jegyet vásárlók között nyereményjáték szervezése. Az 

adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. További részletes tájékoztatást 

honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat. A hírlevél-

szolgáltatás adatvédelmi tájékoztatója megismerhető az alábbi linken: 

https://www.kult13.hu/wp-

content/uploads/2021/09/adatkezelesi_tajekozato_skult_hirlevel_20180410_OK.pdf 
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