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3. Irány a PTE! Kultúrfeszt első 500 regisztráló 

Nyereményjáték szabályzat 
 

1. Szervezés és lebonyolítás 

A 3. Irány a PTE! Kultúrfeszt online regisztrációhoz kapcsolódó nyereményjáték 

(továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a FERLING Kft. (továbbiakban: Szervező), 

amelynek bejegyzett székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 8., adószáma: 11018661202, és amely 

a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. 

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a 

pte.hu/felveteli oldalon: https://pte.hu/hu/felveteli/dokumentumok 

A Játék Szervezőjének bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden 

tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A 

Szervező kizárja a résztvevő bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény 

érvényesítésének lehetőségét. 

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben 

vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek 

megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis 

maior esetén. A FERLING Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy 

magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor 

egyoldalúan leállítani/visszavonni. 

A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a 

Szervező közzéteszi a 3. Irány a PTE! Kultúrfeszt Facebook eseményében.  A promóciós 

játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

2. Részvételi szabályzat 

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A promóciós játékokban azok a természetes 

személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak, 

és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Kiskorú 

személy 3 részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása 

szükséges. 

A Játékban nem vehetnek részt: a Pécsi Tudományegyetem és a FERLING Kft. vezető 

tisztségviselői, munkavállalói és megbízottjai. 

A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. 

3. A Játék időtartama 

A promóciós játék teljes időtartama: 2022. szeptember 27. – első 500 regisztráló 

https://pte.hu/hu/felveteli/dokumentumok


2 
 

Eredményhirdetés: Pécsi Tudományegyetem Facebook oldalán, 3. Irány a PTE! Kultúrfeszt 

Facebook esemény, e-mail értesítés 

 

4. A játékban résztvevők köre és a játék menete 

A játékokban csak az a Regisztrált felhasználó vehet részt, aki a 

https://pte.hu/hu/felveteli/palyavalasztas/irany-pte-kulturfeszt honlapon a regisztrációs 

folyamatot végig kísérte és beküldte. Az első 500 regisztráló között 1 nyeremény kerül 

kisorsolásra.  Az online regisztrációhoz kapcsolódó nyertest a FERLING Kft. munkatársai 

véletlenszerűen sorsolják ki az első 500 regisztráló közül. 

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának 

tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli 

hozzátartozói.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi 

felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) 

azzal a Játékossal szemben, aki:  

-  a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem 

tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,  

- más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.  

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt 

maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy 

azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a 

felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 

5. Nyeremények 

Az első 500 regisztráló között 1 darab Fekete Amazfit GTS 2 Mini okosóra. 

A nyereményekhez tartozó minden adófizetési kötelezettséget és az esetleges kézbesítési 

költségeket a FERLING Kft. viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és 

adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja 

a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot 

akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A nyeremények a 

sorsolás napját követő naptól kezdődően két hónapon belül vehetők át. A Szervező postai úton 

kézbesíti a nyereményeket, melynek részleteiről írásos formában, az Instagram oldal 

üzenetküldő funkcióján keresztül egyeztet a nyertesekkel. 

6.Adatvédelem 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező kezelik és dolgozzák fel a játékosok 

https://pte.hu/hu/felveteli/palyavalasztas/irany-pte-kulturfeszt
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személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni 

határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten 

hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik feldolgozásához és 

kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők részvételükkel hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező 

adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig 

saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából 

felhasználhassa. A játékosok a promóciós játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak 

ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül az 

nevüket nyilvánosságra hozza a 3. Irány a PTE! Kultúrfeszt Facebook eseményében és a Pécsi 

Tudományegyetem Facebook oldalán. Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és 

tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal 

összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. Jelen játékszabályzatban és az Avtv-ben 

rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a FERLING Kft. mint adatkezelő felel. A FERLING 

Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem 

használja fel, azokat harmadik személynek nem adja át és azokkal semmilyen egyéb módon 

nem él vissza. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok 

törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet. 


