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Játékszabályzat
1. Játék szervezője, elnevezése, menete
Játék szervezője: Debreceni Szakképzési Centrum
Székhelye: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.
Adószám: 15831914-2-09
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 354506
Közoktatási OM azonosító: 203033
Internetes weblap: https://www.dszc.hu/
Facebook elérhetőség: https://www.facebook.com/dszchu/
E-mail címe: dszc@dszc.hu
Játék elnevezése: Adventi nyereményjáték – Színezzük ki együtt a 2021-es évet!
Játék menete: a szervező nyereményjátékot hirdet 2020. november 29. és 2021. január 06. közötti
időszakban.
A játékban azon személyek vehetnek részt, akik a meghirdetett időszakban, a Debreceni
Szakképzési Centrum hivatalos honlapján közétett színezőt kiszínezik, és megküldik a
szinezo@dszc.hu e-mail címre.
Két-két színező kerül fel a honlapra advent négy vasárnapján: a gyerekeknek szóló színezővel
kizárólag 14 év alattiak, a felnőtteknek szóló színezővel kizárólag 14 év felettiek pályázhatnak.
Pályázni a színezőről készített képpel lehet. A fényép készítésével, valamint annak Debreceni
Szakképzési Centrum részére továbbításával a játékban résztvevő személy hozzájárulását adja
személyes adatainak kezeléséhez. A küldött kép elnevezése tartalmazza a pályázó vezetéknevének
kezdőbetűjét, keresztnevét és életkorát. A pályázatokat az advent négy vasárnapja utáni hetekben
várjuk. Fontos, hogy az aktuális színezővel lehet az adott héten részt venni.
 2020. november 29. napján megjelenő színezők beküldési határideje 2020. december 6.
 2020. december 6. napján megjelenő színezők beküldési határideje 2020. december 13.
 2020. december 13. napján megjelenő színezők beküldési határideje 2020. december 20.
 2020. december 20. napján megjelenő színezők beküldési határideje: 2020. december 27.
A beküldött pályaműveket a Debreceni Szakképzési Centrum hivatalos facebook oldalán közé
tesszük (2020. december 07.; december 14.; december 21.,; december 28.).
Miután megjelentek a facebookon az adott időszak pályázatai, azon a héten, pénteken sorsolunk
(2020. december 11.; december 18.; december 28, hétfő – péntek ünnepnap; január 04., hétfő –
péntek ünnepnap). A sorsoláson egy 14 év alatt és egy 14 év felelti személyt sorsolunk ki. A
sorsolás alkalmával 1-1 db tartalék nyertes is kisorsolásra kerül.
A sorolással az alábbi nyereménytárgyak közül választhat a nyertes:
 Li-powerbank
 Mini hangfal
 Pendrive
 Egér
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A játék legvégén a facebookon legtöbb szavazatot (like-ot) kapott pályázó, az összes addigi
pályázót figyelembe véve (külön a 14 év alatt, és külön az a feletti) kapja a 20 000,- Ft értékű
vásárlási utalványt.
A like-ok összesítésének időpontja: 2021. január 6.
A legtöbb like-ot kapó nyertes az alábbi nyereményt kapja:
 14 év alatti személy: 20 000,- Ft értékű Regio Játék vásárlási utalvány
 14 év feletti személy: 20 000,- Ft értékű Libri ajándékutalvány
A nyeremények pénzre nem átválthatók. A Szervező jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes
Játékosnak, hogy azon akár a Szervező, akár más harmadik személy logója, reklám szlogenje vagy
egyéb márkajelzése, megjelölése, marketing tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja elhelyezésre
kerül.
2. Játékban való részvétel személyi feltételei
A játékban részt vehet minden cselekvőképes, nagykorú személy, aki Magyarországon lakó- vagy
tartózkodásihellyel rendelkezik, korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetében törvényes
képviselőjének hozzájárulása, cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú esetén
gondnok hozzájárulása szükséges.
A játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot,
az Adatkezelési Tájékoztatót, és ezt feltétel nélkül elfogadja. A játékos továbbá hozzájárulását adja,
hogy a Debreceni Szakképzési Centrum munkatársai elektronikus úton a játékos e-mail címére
hírleveleket, tájékoztatókat küldjenek a képzésekkel összefüggésben.
A játék lebonyolítása, az abban való részvétel jelen Játékszabályzat szerint történik. A játékot a
Facebook nem támogatja és nem kapcsolódik hozzá. Amennyiben a Játékszabályzat valamely
kérdést nem szabályoz teljes egészében, úgy a hatályos jogszabályok az irányadók.
A téves adatszolgáltatásból adódó valamennyi következményt a játékosok maguk viselik. Az adatok
helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll
módjában ellenőrizni, így az ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost
terheli.
Amennyiben a Játékos adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását a játék időtartama alatt
visszavonja, az a játékból való kizárást vonja maga után.
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3. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel az általuk megadott telefonszámon, illetve e-mail formájában vesszük fel a
kapcsolatot, és egyeztetünk a nyeremények átvételével kapcsolatban.
A tartalék nyertesek értesítése akkor lép fel, ha az első alkalommal kisorsolt nyertesekkel nem
sikerült felvenni a kapcsolatot és a nyereménycsomag átvételére 30 napon belül nem került sor. A
Szervező a nyertesek személyének megállapításához és ellenőrzéséhez kötelezheti a Nyerteseket a
személyazonosságuk igazolására. A személyi feltételeknek meg nem felelő résztvevő
automatikusan kizárásra kerül.
4. Nyeremények kézbesítése, átvétele
Egyeztetést követően nyereményeket a nyertesek részére, a megadott címre postázzuk. A játékosok
kötelesek együttműködni a nyereménycsomagok átvétele érdekében, fényképet készíteni a
nyeremény átvételéről. Az elkészített fotókat az ugyfelszolgalat@dszc.hu e-mail címre szükséges
megküldeni. A nyertesektől készített kép, video és hangfelvételt a Szervező az általa üzemeltetett
honlapokon, továbbá a Szervező Facebook oldalain hozza nyilvánosságra. A hozzájárulás magában
foglalja a felvétel elkészítését és az elkészített felvétel jelen pont szerinti valamennyi felhasználását
is. A játékos a fentiek szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
5. Adatkezelés és Adatvédelem
Jogszabályi hivatkozás: jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Debreceni
Szakképzési Centrum különös figyelemmel volt a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletére és az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.
Adatkezelő megnevezése: Debreceni Szakképzési Centrum Ügyfélszolgálatának munkatársai
Adatkezelő telefonos elérhetősége: 52/875-480
Adatfeldolgozó neve: nem releváns
Adatfeldolgozó elérhetősége: nem releváns
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Sándor Brigitta
Adatvédelmi tisztviselő telefonos elérhetősége: 52/437-311
Az ügyfélszolgálat munkatársait és az adatvédelmi tisztviselőt a feladatainak teljesítése során
titoktartási kötelezettség terheli az adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan.
Adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása, értesítés az elhelyezkedési, képzési
lehetőségekről.
Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy az alábbi adatait a Szervező a megjelölt célból a hozzájárulás
visszavonásáig kezelje.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulását
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Adatkezeléssel érintettek köre: játékban résztvevő személyek
Kezelt személyes adatok köre:
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a) a játékban résztvevő neve,
b) a játékban résztvevő életkora,
c) a játékban résztvevő telefonszáma, e-mail címe,
d) a játékban résztvevő levelezési címe.
Személyes adatok továbbításra kerülnek: igen
Személyes adatok továbbításának címzettje: Face Media Kft.
Adatfeldolgozó elérhetősége: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 45/c
Továbbított személyes adatok köre:
a) a játékban résztvevő neve,
b) a játékban résztvevő életkora,
c) a játékban résztvevő e-mail címe,
d) a játékban résztvevő levelezési címe.
Továbbítás célja: a nyereményjáték lebonyolítása.
Az adatkezelés időtartama: a DSZC a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásig kezeli.
Kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: játékban résztvevő személy.
Felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítása ténye: nem
merül fel.
Adatokhoz hozzáférő személyek köre: a résztvevők személyes adataihoz feladataik ellátása
érdekében kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozó arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A
személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.
Az adatkezelő védi a személyes adatokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a
GDPR 32. cikkének megfelelően. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés
és sérülés ellen.
Személyes adatkezelés esetén az érintettet megillető jogok:
a) megfelelő tájékoztatáshoz való jog;
b) kérelem esetén a kezeléssel összefüggő információk rendelkezésre bocsátásához való jog;
c) kérelemre adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog;
d) adatkezelés korlátozásához való jog;
e) adatok törléséhez való jog.
Az érintett erre irányuló kérelme esetén a beérkezéstől számított ésszerű határidőn belül, de
legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatást kap az érintettet megillető jogok gyakorlásával
kapcsolatban hozott intézkedésekről.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:
Az adatkezelés jellegére tekintettel csak előzetes személyazonosítást követően adunk tájékoztatást a
kezelt személyes adatokat illetően. Az erre irányuló igényt a dszc@dszc.hu elérhetőségen kell
jelezni. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz esetén az adatvédelmi tisztviselő jogosult
az eljárásra. A panasz kivizsgálását követően az intézmény tájékoztatja az érdekeltet a lefolytatott
vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről. Az érdekelt személyes adatainak
megsértése esetén az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
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Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Felügyeleti hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A játékban résztvevő személyes adatainak megadásával, hírlevélre való feliratkozással (checkbox
kijelölésével) hozzájárulását adja, hogy a Szervező a játék időtartamát követően személyes adatait
az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendeletének, valamint a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően kezelje, valamint részére hírleveleket, értesítéseket küldjön.
 A játékszabályzatban foglaltakat megértettem, az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem.
 A személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.
 Hírlevélre való feliratkozás.

