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Játékszabályzat és részvételi feltételek 
 
Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. által a 2020. 11. 11. – 2020. 12. 01. közötti időszakra  meghirdetett 
nyereményjátékkal kapcsolatban. 
 

1. Általános Információk 

A nyereményjáték szervezője (továbbiakban: Szervező): MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. (székhely: 
1134 Budapest, Lőportár utca 24., cg.: 01-10-043384) 
 
A Szervező megbízottja: Speedzone.hu Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.; cg.: 01-
09-321320) 
 
A nyereményjáték időszaka: 2020. 11. 11. – 2020.12.01. 23:59:59 
 
Kép beküldésére 2 hét (2020. 11. 11. – 2020.11.24. 23:59:59-ig) áll rendelkezésre. Like-okat gyűjteni a 
kép feltöltése után 48 órán keresztül lehet. A képek résztvevőszámtól függően lesznek posztolva. 
Az utolsó képek 72 órával a játék vége (2020.11.29. 23:59:59) előtt kerülhetnek posztolásra. 
 
A nyereményjáték nyereményei:  

1.  helyezett: Prospex „Save The Ocean” óra + 50.000 Ft értékű 
Ipon vásárlási utalvány 
 https://seikoboutique.hu/seiko-prospex-ferfi-ssc701p1.html  . 

2. helyezett: 70.000 Ft értékű Ipon vásárlási utalvány 
3. helyezett: 50.000 Ft értékű Ipon vásárlási utalvány 

 
 
 
 

2. A Nyereményjáték leírása 

 
I. A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes 

személy (továbbiakban: Játékos), aki beköveti az MKB-Euroleasing Facebook oldalát 
(https://www.facebook.com/mkbeuroleasing/), majd készít egy ötletes, frappáns 
selfie-t (önarcképet), amelyen a Smart Lízing1 applikáció Lízingkalkulátor funkcióját 
használva létező vagy kitalált járműre vonatkozóan kalkulációt végez. A képet illetve 
egy linket a Játékos saját Facebook profiljához határidőn belül elküldi az 
euroleasingjatek@speedzone.hu email címre. A beküldött kép – amennyiben az 
megfelel a Játékszabályzat feltételeinek – feltöltésre kerül az MKB-Euroleasing 
Facebook oldalára. A képek a Játékosok számától függően, de legkésőbb a beküldéstől 
számított 48 óránként kerülnek feltöltésre az MKB-Euroleasing Facebook oldalára. A 
Szervező e-mailen értesíti a Játékost a képnek a Facebook oldalra történő feltöltésének 
időpontjáról.  
 

II. A nyereményjátéknak nem feltétele, hogy a Lízingkalkulátorban történő számolást 
követően a résztvevő személy rákattintson az „Érdekel az ajánlat” gombra. Szervező a 
nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, akinek a feltöltött képén nem vehető ki 

                                                           
1 Az alkalmazás ingyenesen letölthető itt: 

 iOS-re: (https://apple.co/3jQIf45) 
 Androidra: (https://bit.ly/2SOk0HC) 

https://seikoboutique.hu/seiko-prospex-ferfi-ssc701p1.html
https://www.facebook.com/mkbeuroleasing/
https://apple.co/3jQIf45
https://bit.ly/2SOk0HC
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egyértelműen az applikáció illetve a Lízingkalkulátor felület. Egy Játékos egy fotóval 
nevezhet a Játékra. 

 
 

III. A nyereményjáték célja, hogy a Játékos a beküldött fotó által minél több Like-ot 
gyűjtsön. A Nyereményjátékban a Facebookon elérhető bármilyen emoticon érvényes 
szavazatnak számít. Jelen Játékszabályzat a Facebookon elérhető összes emoticonra 
„Like” gyűjtőnéven hivatkozik.  

 
IV. A Játékosnak szavazatok gyűjtésére a kép feltöltésétől számított 48 órán keresztül van 

lehetősége. Ezt követően a Szervező dokumentált módon elkönyveli a képre érkezett 
érvényes szavazatok számát. A képre a határidőt követően érkezett szavazatok 
érvénytelennek számítanak. 

 
 

V. A nyereményjáték első helyezett nyereménye: 

1. helyezett: Prospex „Save The Ocean” óra + 50.000 Ft értékű 
Ipon vásárlási utalvány 
 https://seikoboutique.hu/seiko-prospex-ferfi-ssc701p1.html 

2. helyezett: 70.000 Ft értékű Ipon vásárlási utalvány 
3. helyezett: 50.000 Ft értékű Ipon vásárlási utalvány 

 
3. Eredményhirdetés, nyeremények átadása 

 
I. A Nyereményjáték fődíjára jogosult az a Játékos, akinek a fotója a nyereményjáték ideje 

alatt (2020. 11. 11. – 2020.12.01) a posztolás utáni 48 órán belül a legtöbb Like-ot szerezte 
meg. 

II. Szavazategyenlőség esetén a Szervező új posztot oszt meg hivatalos oldalán, 
amelyben az egyenlő szavazattal rendelkező fotók szerepelnek. Ezen fotókra újra 
érvényesen lehet szavazni 2020.12.02-án 10:00 órától 15:59:59-ig. Az a fotó, amelyik a 
meghosszabbított időtartam alatt a korábbi szavazatokkal együtt a legtöbb szavazatot 
szerzi meg, megnyeri a helyosztót. 

III. Szervező a Facebook oldalán hirdet eredményt. 
IV. A nyertes Játékosok téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem 

terheli. 
V. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény 

átadására legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és így a 
nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére 
nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét kizárólag ezen 
határidőn belül tudja biztosítani. 

VI. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékosok 
ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény 
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

VII. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén 
bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeket másik 
nyereménnyel helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy 
annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

VIII. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, 
címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, 

https://seikoboutique.hu/seiko-prospex-ferfi-ssc701p1.html
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illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal. 

IX. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. 
X. Ha a nyertes nem tudja/nem vette át a nyereményt, akkor a sorban következőre száll 

át a nyeremény. 
4. Adózás 

 
I. A nyeremények után járó, esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem 
terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget 
magyarországi kézbesítési helyre a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő 
költségek a nyertes Játékost terhelik. 
 

5. Adatvédelem 
 

I. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai 
a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása 
céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Bővebben 
információ a Játékszabályzat 1. sz. Mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban 
érhető el. 
 

6. Információ 
 

I. A Játék részletes leírását, szabályait és feltételeit jelen Játékszabályzat tartalmazza. A 
Játékosok a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért az 
euroleasingjatek@speedzone.hu e-mail címre írhatnak. 
 

7. Vegyes rendelkezések 
 

I. Szervező jogosult a Játékos értesítése nélkül a Játékos által feltöltött fotót a Facebook 
oldalról indokolás nélkül törölni, és a Játékost a Játékból kizárni, ha az szabálytalan, 
vagy egyéb okból nem felel meg e Játékszabályzat feltételeinek. A Játékos ez esetben 
emailben kap értesítést. 
 

II. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azért, ha a Facebook az oldalán 
meghatározott felhasználói feltételek megsértése miatt a Szervező és megbízottja 
tudta és beleegyezése nélkül távolítja el a Játékos fotóját a Szervező oldaláról. 
 

III. Szabálytalannak minősül az a fotó, amely: 
 

a. Témája nem kapcsolódik a Játék témaköréhez, illetve nem felel meg a részvétel 
feltételeinek; 

b. Sérti a jóízlést; 
c. Szexuális tartalmú; 
d. Rasszista, gyűlölködő vagy egyéb kirekesztő tartalmú; 
e. Szeszes italt vagy dohányárut jelenít meg; 
f. Politikai, vallási vagy egyéb ezekhez hasonló jelképet, jelzést mutat be vagy azokra 

utal; 
g. Szervező társaságnak vagy annak a Bankcsoportnak, amelynek a Szervező tagja, a 

jó hírnevét sérti, vagy azt veszélyezteti;  
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h. Szervező társaságtól, illetve attól a Bankcsoporttól, amelynek a Szervező tagja, 
eltérő hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás logóját, termékét, jelmondatát 
tartalmazza; 

i. Harmadik személyek szerzői jogát sérti; 
j. Kereskedelmi kommunikációnak minősülő tartalmat jelenít meg; 
k. Bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg; 
l. Más személy személyiségi jogait, így különösen képmáshoz fűződő jogait sérti. 

 
IV. Szervező jogosult indokolás és a nyertesek kihirdetése nélkül a Játékot törölni vagy 

felfüggeszteni.  
 

V. Szervező jogosult csalás, hamisítás (így különösen, de nem kizárólagosan: manipuláció, 
tömegesen generált profilok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás) gyanúja esetén, a Játékos által feltöltött 
fotót törölni és a Játékost a Játékból azonnali hatállyal kizárni, mely intézkedésről 
értesítést a Szervező nem küld. 
 

VI. A Játékos által feltöltött fotón szereplő tartalomért a felelősséget a Játékos vállalja és 
az ebből eredő esetleges jogi és anyagi következményeket is ő viseli, azokért a 
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

VII. Játékos a fotó feltöltésével kifejezetten elismeri, hogy rendelkezik a fotó szerzői, 
közzétételi jogával, illetve a fotón esetlegesen szereplő harmadik személyeknek a fotó 
közzétételére vonatkozó engedélyével, valamint a személyes adatuk tekintetében a 
kifejezett és önkéntes hozzájárulásukkal. 
 

VIII. Játékos a fotó feltöltésével továbbá kifejezetten elismeri, hogy megismerte, megértette 
és elfogadja jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket, illetve annak mellékletét 
képező adatkezelési tájékoztatót. 

 
IX. A Játékból ki vannak zárva a Szervező MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., a Speedzone.hu 

Kft., a Retail Prod Zrt., az Euroleasing Kft. és az I.C.E. Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 
8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 
X. Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdést a Játékos és Szervező 

tárgyalások útján próbálja rendezni, Játékos a Játékban való részvétellel, az azzal 
kapcsolatosan esetlegesen felmerülő igényei tekintetében a rendes bírói úthoz való 
jogáról lemond. 
 

XI. Szervező bármikor jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről 
Szervező megbízottja a Játékosokat a Szervező és a megbízott Facebook oldalain 
keresztül tájékoztatja. 

 
 

Budapest, 2020.11.11. 
 
 

 
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 
Szervező 
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1. sz. Melléklet 
 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKKAL KAPCSOLATBAN 

  
Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy az 
Ön személyes adatait átlátható és biztonságos módon, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó magyar jogszabályokkal összhangban kezeli.  
 
Jelen tájékoztató arra szolgál, hogy felhívja az Ön figyelmét arra, hogy hogyan, miért és mennyi 
ideig kezeljük az Ön személyes adatait. 
  
1. Adatkezelők megnevezése 
Az Adatkezelő a MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő határozza meg 
az Ön személyes adatai kezelésének céljait és eszközeit.  
 
Az Adatkezelő elérhetőségei: 
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.: 
Székhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 24. 
Cégjegyzékszám: 01-10-043384 
Adószám: 12238972-4-44 
Telefonszám: 06-1-345-2446 
E-mail: info@euroleasing.hu 
Weboldal: www.euroleasing.hu 
 
2. Adatvédelmi tisztviselők neve és elérhetősége 
A MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. adatvédelmi tisztviselője: dr. Gyöngyössy István, elérhetősége: 
adatvedelem@euroleasing.hu. 
 
3. Az adatkezelések célja és jogalapja 
Az Adatkezelő a Facebook nyereményjátékkal kapcsolatban az alábbi adatkezelési célokkal 
kapcsolatosan végez adatkezeléseket. 
 

I. A nyereményjáték lebonyolítása 
 

Adatkör: Érintett képmása, e-
mail címe, Facebook profilja 

Adatkezelési cél A Játékos által beküldött fotó 
nyilvános közzététele és erről 
a Játékos értesítése. 

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerint az érintett 
hozzájárulása. 

Adattörlési határidő Az érintett hozzájárulásának 
visszavonása, de legkésőbb a 
nyereményjátékban történő 
eredményhirdetésig. 

 
 
 
 
 
 

http://www.euroleasing.hu/
mailto:adatvedelem@euroleasing.hu
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II. Nyertesek értesítése és a nyeremények átadása 
 

Adatkör: Érintett e-mail címe, 
neve, postai címe 

Adatkezelési cél Érintett személy értesítése és 
részére a nyeremény 
kipostázása. 

Az adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerint az érintett 
hozzájárulása. 

Adattörlési határidő Az érintett hozzájárulásának 
visszavonása, de legkésőbb az 
eredményhirdetéstől számított 
60 nap. 

 
4. A személyes adatok forrása, illetve az adatok szolgáltatása és annak elmaradásának 
következményei 
Az adatok forrása Ön, a személyes adatait önként adja át az Adatkezelő részére. A személyes 
adatok szolgáltatása nem alapul sem jogszabály által előírt kötelezettség teljesítésén, sem 
szerződéses kötelezettségen, így Ön nem köteles személyes adatokat megadni a részünkre.  
 
5. A személyes adatok címzettjei, nemzetközi adattovábbítás 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem 
továbbítják. 
Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszik igénybe a Speedzone.hu Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, 
Csillaghegyi út 19-21.; cg.: 01-09-321320). Az adatfeldolgozó információtechnológiai szolgáltatást 
nyújt az Adatkezelő részére. 
 
Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszik igénybe a Facebook Ireland Limited.-et (székhely: 4 
Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország). Az adatfeldolgozó 
információtechnológiai szolgáltatást nyújt az Adatkezelő részére. 
 
 
  
6. Az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintetteket megillető jogok 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait személyesen, telefonon vagy írásban is 
gyakorolhatja a fenti elérhetőségeken. Az Adatkezelő az érintettet a megtett intézkedéseiről a 
kérelem beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Ha bonyolult a megítélendő kérdés 
vagy az Adatkezelőnek információt kell beszereznie ahhoz, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget 
tegyen, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő az érintettet 
megillető jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseiért költséget nem számít fel, azonban az 
Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, 
vagy – különösen annak ismétlő jellege miatt – túlzó, vagy amennyiben a tájékoztatás nyújtásával 
felmerülő adminisztratív költségek nagysága indokolttá teszi, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat 
számoljon fel vagy megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést. 
Az érintettek, az őket alább megillető jogokról bővebben a GDPR III. Fejezetéből tájékozódhatnak.  
 
6.1. Hozzáféréshez való jog 
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Valamennyi érintett kérheti annak megismerését, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat 
tárol, vagy egyéb módon kezel vele kapcsolatban. Például, ha az érintett szeretne meggyőződni, 
hogy a fenti adatkezelések kapcsán milyen adatait kezelik, akkor az Adatkezelő ezeket az adatokat 
összegyűjti és ezen adatokról másolatokat ad át vagy azokat megküldi az érintett részére. 
Az érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen 
megkapja. Ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, akkor az Adatkezelő ezen további 
másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel. Ha elektronikus 
levélben kéri az érintett az adataihoz hozzáférést – az érintett ellenkező kérelme hiányában – 
kérelmét az Adatkezelő elektronikusan teljesíti. 
 
6.2. Adathordozhatósághoz való jog 
Az érintettnek joga van ahhoz is, hogy az Adatkezelő által, a 3. pont szerint kezelt valamennyi 
személyes adatról másolatot kapjon olyan tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formában, amely a későbbiekben is felhasználható lesz. Ehhez szükséges, hogy az átadást olyan 
formátumban tegye meg az Adatkezelő, amely engedi, hogy az érintett értelmezni tudja a benne 
foglalt információt és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni (például xls formátumban, 
vagy hang fájl esetén CD-n). Továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat az érintett a rendelkezésére bocsátotta. 
 
6.3. Helyesbítéshez való jog 
Fontos, hogy az Adatkezelő által tárolt adatok egyaránt pontosak és naprakészek legyenek. Ha az 
érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő birtokában lévő személyes adat hibás vagy helytelen, írásban 
kérheti a személyes adat helyesbítését vagy kiegészítését.  
 
6.4. Törléshez való jog 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat az 
érintett ilyen irányú kérelme esetén, amennyiben az Adatkezelőnek az adatok kezelésére más 
jogalapja nem áll fenn. 
A törlési kérelmet az Adatkezelő csak kivételesen utasítja el, például, ha jogszabály kötelezi az 
adatkezelőt a törölni kívánt adat további tárolására vagy például, ha azokra az Adatkezelőnek 
jogvitában van szüksége.  
 
6.5. A hozzájárulás visszavonásához való jog 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön bármikor, díjmentesen jogosult az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
6.6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
Az Adatkezelő a fenti adatkezeléseik kapcsán nem használnak automatizált döntéshozatalt és nem 
végeznek profilalkotást. 
 
 
6.7. Jogorvoslathoz való jog 
Ha az érintett az Adatkezelővel szemben támasztott, a személyes adataival kapcsolatos igényét 
vagy jogát nem sikerül a számára megnyugtató módon rendeznie, az alábbi jogérvényesítési 
lehetőségek állnak a rendelkezésére. Amennyiben az érintett megítélése szerint az Adatkezelő az 
érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelései a hatályos adatvédelmi követelményekkel 
ellentétesek, joga van a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményeznie vagy a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnia. Mindemellett az érintett bármikor jogosult 
bírósági jogorvoslatra is a felügyeleti hatóság döntésével szemben is. 
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11; 
postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
telefon: 06-1-391-1400 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
weboldal: www.naih.hu 
 
Ha élni szeretne bármely fenti jogával, azt az Adatkezelő fenti elérhetőségein teheti meg, vagy 
fordulhat közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő felé is.  
Ha az adatkezelési tájékoztató, illetve e nyilatkozat elolvasása is után is maradt kérdése kérjük, 
forduljon bizalommal felénk.  
 
Jelen tájékoztató módosítása 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor aktualizálja vagy 
módosítsa. Jelentős módosítások esetén Önt a honlapunkon keresztül (www.euroleasing.hu) 
tájékoztatjuk. 
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