
 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. Kattintson az előnyökért! Adatkezelési 
nyilatkozat nyereményjátékának játékszabályzata 2020-2021 
 
  

1. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzékszám: 01-10-
048576; adószám:25366936-2-44, továbbiakban: Szervező) és a Carbon Group Communication Kft. 
(székhely: 1025 Budapest, Törökvész utca 3/a; cégjegyzékszám: 01-09-879076; adószám: 13902414-
2-41), továbbiakban: Lebonyolító) által szervezett: „Kattintson az előnyökért!” Adatkezelési nyilat-
koztató nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag a jelen Játékszabályzatban (továbbiak-
ban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek megfelelő személyek (továbbiakban: Játékos), nyertes 
játék esetén Nyertes (továbbiakban: Nyertes) vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt a jelen Játék-
szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően járnak el.  

 

2. A Szervező megbízásából a Lebonyolító által lebonyolított Játékban kizárólag azok lehetnek Játéko-
sok, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:  

a. magyarországi lakos- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,  
b. 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek; akik  
c. a Játék időtartama alatt az 4. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően járnak el, 

és  
d. a Játék időszaka alatt tesznek személyes adataikkal kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatot 

(továbbiakban Adatkezelési nyilatkozat).  
A Játékban nem vehetnek részt a 19. pontban foglalt személyek. A nyertesek nyilatkozatot írnak alá, 
amelyben tanúsítják, hogy a 19. pontban foglaltak körébe nem tartoznak.  

 

3. A Játék időtartama 
 

A Játék 2020. november 19. 08:00 órától 2021. február 28. 23:59 óráig tart. A Játék 15 játékhétből áll: 
1. hét: 2020. november 19-22. 
2. hét: 2020. november 23-29. 
3. hét: 2020. november 30. – december 6. 
4. hét: 2020. december 7-13. 
5. hét: 2020. december 14-20. 
6. hét: 2020. december 21-27. 
7. hét: 2020. december 27. – 2021. január 3. 
8. hét: 2021. január 4-10. 
9. hét: 2021. január 11-17. 
10. hét: 2021. január 18-24. 
11. hét: 2021. január 25-31. 
12. hét: 2021. február 1-7. 
13. hét: 2021. február 8-14. 
14. hét: 2021. február 15-21. 
15. hét: 2021. február 22-28. 

 



 

4. A Játékban való részvétel módja 
 
A Játékos a 3. pontban megadott időszakban Adatkezelési nyilatkozatot tesz az alábbiak szerint: 

a. hozzájáruló nyilatkozatot tesz a jelen pontban szereplő csatornákon  
b. megadja azon elérhetőségeit, amelyek az adott megkeresési formára vonatkoznak, és 
c. Játékosnak a Játék időtartama alatt megtett hozzájáruló nyilatkozata a Játék időtartama (3. 

pont) alatt és a fődíj sorsolásának időpontjában is fennáll, és 
d. nyilatkozik arról, hogy jelen Játékszabályzatot elolvasta és elfogadta, és részt akar venni a 

Játékban.  
 
Adatkezelési nyilatkozat megtételére a Játékban történő részvételhez a Játék időtartama alatt az alábbi 
csatornán van lehetőség:  

• az ELMŰ-ÉMÁSZ Adatkezelési nyilatkozat kampány weboldalán: 
 www.elmuemasznyilatkozat.hu 

 
A nyilatkozattétel során rögzítésre kerül a nyilatkozattétel időpontja, amely a Nyereménysorsolás során 
a nyilatkozattétel időpontjaként kerül figyelembe vételre. Amennyiben a nyilatkozat 

• a kampány weboldalán, a www.elmuemasznyilatkozat.hu oldalon történik, a nyilatkozattételi 
időpont a nyilatkozat beküldésének gépileg rögzített időpontja (év-hó-nap-óra-perc-másodperc), 
 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodáiban az ügyfélszolgálati ügyintézőknek tett önkéntes adatkezelési 
hozzájárulás a hozzájárulást tévő személyt nem jogosítja fel a Játékban történő részvételre.  
 
A nyilatkozattétel önkéntes, tehát a Játékos csak abban az esetben köteles a Játékszabályzatban foglalta-
kat elfogadni, ha a Játékban részt kíván venni. A Játékosok adatait (melyet a fent említett csatornákon 
adtak meg) az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. mint a Játék Szervezője adatkezelői minőségben ke-
zeli, míg azok feldolgozását a Carbon Group Communication Kft. mint Lebonyolító adatfeldolgozóként 
végzi (felhasználva azt a Nyertesek sorsolásához és értesítéséhez). A Szervező a Játékosok adatait a 
Nyertesek sorsolásához és kiértesítéséhez átadja a Lebonyolítónak, aki ezen adatokat harmadik fél szá-
mára nem adhatja tovább, és kizárólag a Játék lebonyolításához használhatja fel. A Lebonyolító a sorso-
lással és a kiértesítéssel kapcsolatos adatokat – a Nyertesek és a Fődíjnyertes adatainak Szervező szá-
mára való átadását követően – a Játék időtartamát követő legkésőbb 180. napon vagy a Nyeremények 
és a Főnyeremény átadását követően, amelyik hamarabb valósul meg, adatbázisaiból és nyilvántartásai-
ból vissza nem állítható módon törli.  
 
A Szervező csak azon Játékosok Adatkezelési nyilatkozatait veszi figyelembe, melyek megfelelnek a jelen 
pontban foglalt feltételeknek. A Játékszabályzat által támasztott feltételeknek nem megfelelően megtett 
Adakezelési nyilatkozatok alapján a Játékos nem vesz részt a Játékban.  
 
Ugyanazon Játékos a Játék ideje alatt többször is módosíthatja Adatkezelési nyilatkozatát, a Játékban 
azonban minden Játékos csak a Játék időtartama alatt megtett egy érvényes Adatkezelési nyilatkozatá-
val vesz részt. A többszöri módosítás nem növeli a Játékos nyerési esélyeit.  
 

http://www.elmuemasznyilatkozat.hu/
http://www.elmuemasznyilatkozat.hu/


 

Szervező a Játékosok Játékszabályzat feltételeinek való megfelelését a Nyertesek esetében utólag ellen-
őrzi.  
 
A 3. pontban meghatározott időtartam előtt vagy után, valamint a Játékszabályzatban foglaltak szerint 
nem vagy nem megfelelően történő beérkezett nyilatkozatok a Játékban nem vesznek részt. 
 

5. Nyeremények  
 

 Fődíj: 1 db Samsung QLED Smart LED Televízió, 4K Ultra HD  

 Havi nyeremények:  
o 3 db DeLonghi ECAM Magnifica eszpresszó kávéfőző  
o 3 db uGO Squbby elektromos roller 
o 3 db Lenovo TAB M10 FHD Plus táblagép 
o 3 db Bosch MUM55761 PerfectSelection konyhai robotgép 

 Heti nyeremények: 
o heti 4 db 10.000 Ft értékű Edenred Comfort elektronikus kártya 

 
Fődíj, heti és havi nyeremények együttesen: nyeremények. 
 
6. Sorsolások 
 
6.1 Heti és havi nyeremények sorsolása 
 
Lebonyolító Közjegyző jelenlétében a Játék időtartamának kezdete előtt tartott sorsoláson, a Játékhe-
tekhez rendelten a heti nyereményekhez 15 játékhétre hetente 4 db, összesen 60 db nyerő időpontot, a 
havi nyereményekhez rendelten 4 játékhónapra havonta 3 db, összesen 12 db nyerő időpontot (a továb-
biakban Nyerő időpontok) sorsol ki. 
 
A nyerő időpontok sorsolásának helyszíne: Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence Közjegyzői Irodája, (1024 
Budapest, Szilágyi E fasor 1. fszt. 1.). A sorsolás gépi választással, a véletlenség elvének eleget tevő gépi 
húzással, számítógépes program segítségével, közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás időpontja: 
2020. 11. 17., 14:00 óra. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás eredményeként kisorsolt nyerő időponto-
kat a Játék időtartamának végéig a Lebonyolító székhelyén őrzik, Közjegyző által hitelesített dokumen-
tumban, Lebonyolító azt nem hozhatja nyilvánosságra, illetéktelen harmadik felek számára nem teheti 
hozzáférhetővé, nem továbbíthatja. 
 
Azok a Játékosok nyerik meg az adott heti és havi nyereményt, akik az előre kisorsolt Nyerő időpontok-
ban, vagy azt követően elsőként tettek érvényes Adatkezelési nyilatkozatot (továbbiakban Nyer-
tes/Nyertesek). Amennyiben egy Nyerő időpontban egynél több nyilatkozattétel történt, abban az eset-
ben az a Játékos lesz a Nyertes az érintett Játékosok közül, akinek a Vezetékneve első betűje a magyar 
ABC-ben hátrébb szerepel az azonos időpontban. Azon Játékosok válnak Tartaléknyertessé (továbbiak-
ban Tartaléknyertes/Tartaléknyertesek), akik az előre kisorsolt Nyerő időpontokat követően sorrend-
ben 2., 3. vagy 4.-ként tettek érvényes nyilatkozatot. Amennyiben ezen időpontok bármelyikén egynél 



 

több nyilatkozattétel történt, abban az esetben az a Játékos lesz a Tartaléknyertes az érintett Játékosok 
közül, akinek a Vezetékneve első betűje a magyar ABC-ben előrébb szerepel. Egy nyerő időponthoz így 
minden esetben egy Játékos kerül hozzárendelésre. 
 
Ha bármelyik Nyertes jelen Játékszabályzatban rögzített okok miatt nem veszi át a nyereményét, a Tar-
taléknyertesek a hozzájuk tartozó sorrendnek megfelelően válhatnak jogosulttá a nyeremény átvételére 
annak sorrendjében. 
 
6.2 Fődíj sorsolása 
 
A Játék lezárása után a jelen Játékszabályzat feltételei szerint érvényes adatkezelési nyilatkozatot tett 
Játékosok közül Lebonyolító Közjegyző jelenlétében sorsolja ki a fődíj nyertesét (a továbbiakban: Fődíj 
nyertes). 
A Fődíj sorsolása során Lebonyolító a fődíj nyertes kisorsolásával egyidőben további 3 (három) tartalék-
nyertest (a továbbiakban: Fődíj tartaléknyertes) sorsol ki. 
A Fődíj sorsolásának helyszíne: Lebonyolító székhelye, (1025 Budapest, Törökvész út 3a), a sorsolás gépi 
kiválasztással, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program segítségével 
közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás időpontja: 2021. 03. 10. 10:00 óra. A sorsolás nem nyilvános. 
 
A sorsolás eredményét a Fődíj átadásáig a Lebonyolító székhelyén őrzik, Közjegyző által hitelesített do-
kumentumban, Lebonyolító azt nem hozhatja nyilvánosságra, illetéktelen harmadik felek számára nem 
teheti hozzáférhetővé, nem továbbíthatja. 
 
Ha a Fődíj nyertes jelen Játékszabályzatban rögzített okok miatt nem veszi át a nyereményét, a Fődíj 
tartaléknyertesek a hozzájuk sorsolt sorrendnek megfelelően válhatnak jogosulttá a nyeremény átvéte-
lére annak sorrendjében. 
 
7. A nyertesek értesítése, a nyeremények átadása  
 
7.1 Heti nyertesek értesítése 
 
Lebonyolító a heti nyerteseket az adott játékhetet követő ötödik, de legkésőbb tizedik munkanapon egy 
e-mailben (továbbiakban: Heti nyereményértesítő) értesíti az Adatkezelési nyilatkozattétel során meg-
adott e-mailcímen, e-mail cím hiánya esetén a megadott telefonszámon, annak hiánya esetén postai 
elérhetőségén ajánlott levélben, hogy a nyeremény átvételéhez mit kell tennie. 
 
7.2 Havi nyertesek értesítése 
 
Lebonyolító a havi nyerteseket az adott játékhónapot követő ötödik, de legkésőbb tizedik munkanapon 
egy e-mailben (továbbiakban: Havi nyereményértesítő) értesíti az Adatkezelési nyilatkozattétel során 
megadott e-mailcímen, e-mail cím hiánya esetén a megadott telefonszámon, annak hiánya esetén postai 
elérhetőségén ajánlott levélben, hogy a nyeremény átvételéhez mit kell tennie. 
 
 



 

7.3 Fődíj nyertes értesítése 
 
Lebonyolító a fődíj nyertest a fődíj sorsolást követő első munkanapon egy e-mailben (továbbiakban: Fő-
díj értesítő) értesíti az Adatkezelési nyilatkozattétel során megadott e-mail címen, e-mail cím hiánya 
esetén a megadott telefonszámon, annak hiánya esetén postai elérhetőségén ajánlott levélben, hogy a 
nyeremény átvételéhez mit kell tennie. 
 
Heti, havi és fődíj értesítő együttesen: Nyereményértesítő. 
 
8. Nyeremények átvétele 

 
A Nyereményre vonatkozó értesítő e-mailre a Nyertesnek 72 (hetvenkét) órán belül vissza kell jeleznie 
válasz e-mailüzenetben, a telefonos értesítésre e-mailüzenetben vagy telefonos visszahívással, postai 
levél esetén a sikeres postázást követő legfeljebb 7 napon belül e-mailüzenetben vagy telefonos vissza-
hívással, hogy az Értesítés megérkezett hozzá, igényt tart a nyereményre, hogy a nyereményét szemé-
lyesen vagy kézbesítés útján kívánja átvenni, illetve a Nyeremény átadásához megad egy kapcsolattar-
tási e-mailcímet és/vagy telefonszámot. Szervező és Lebonyolító javasolja a kézbesítés útján történő át-
vételt Nyertesek számára.  
 
Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk az Adatkezelési nyilatkozattétel során meg-
adott személyes adatok (a nyilatkozattétel függvényében név, e-mail cím, telefonszám, lakcím) valódisá-
gát Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően – a személyazonosító okmány és lakcímkártya alap-
ján – ellenőrizze, továbbá a Nyeremények átvétele előtt írásban (ld. 1. számú melléklet) nyilatkoznak ar-
ról, hogy 18. életévüket betöltötték, illetve közeli hozzátartozójuk nem munkatársa (vezető tisztségvi-
selő, munkavállaló, megbízott stb.) az E.ON csoport valamely társaságának. 
 
A Nyeremények a Nyertes válaszának Lebonyolító általi kézhezvételét követő 15 munkanapon belül át-
adásra kerülnek kézbesítő útján történő átvétel esetén a kézbesítőnek, személyes átvétel esetén pedig a 
Nyertessel egyeztetett időpontban, de legkésőbb a Játék időtartamának lejártát követő 60. napig. 
 
A Lebonyolító a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül biztosítja, az átvételi időszak 
időtartama nem hosszabbítható meg. Ha a Nyertes a nyeremény átvételével kapcsolatosan az egyezte-
tési feladatait nem teljesíti, vagy nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a ha-
táridő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt, ezt 
követően a 6.1 és 6.2. pont szerinti tartaléknyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételére. Tartalék-
nyertesek esetén a nyeremények átvételének határideje legkésőbb a Játék időtartamának lejártát követő 
90. nap. 
 
8.1 A nyeremények személyes átvételének módja: 
 
A nyeremények átvételére személyesen a 1025 Budapest, Törökvész út 3/a címen, a Nyereményértesítő-
ben megadott telefonszámon, előzetes időpontegyeztetést követően, hétfőtől péntekig 10-16 óra között 
van lehetőség.  
Ha a Nyertes a nyereményét személyesen szeretné átvenni, meghatalmazott útján nem veheti át.  



 

A Nyertesek nyeremény átvétel helyszínére történő utazás költségeit sem Szervező, sem Lebonyolító 
nem téríti meg. 
Szervező és Lebonyolító is jogosult arra, hogy a koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések miatt 
átmenetileg vagy teljesen leállítsa a nyeremények személyes átvételi módját abban az esetben is, ha 
Nyertes ezt az átvételi módot választotta. 
 
8.2 A nyeremények kézbesítés útján történő átvételének módja 
 
Ha a Nyertes a kézbesítés útján történő átvételt választja, abban az esetben a nyereményt Lebonyolító 
futárral juttatja el a Nyertes részére. Lebonyolító a Nyertest az általa a Nyereményátadáshoz megadott 
elérhetőségén (e-mail / telefon) előzetesen értesíti, ha a nyeremény átadásra került a futár részére, és 
megkezdődik a kézbesítési folyamat. 
A nyeremények kézbesítés útján történő átadásának költsége Lebonyolítót terheli. 
 
8.3 A nyeremények átvételéről átvételi elismervény készül. 
 
8.4 A Főnyeremény átvételéről Szervező vagy Lebonyolító megbízottja fényképet készíthet, amely fotón 
megjelenik a Nyertes is. A fénykép felhasználásával kapcsolatos hozzájárulásról a fényképkészítés előtt 
Nyertes külön nyilatkozik.  
 
9. Tartaléknyertesek, Fődíj tartaléknyertesek 

 
Tartaléknyertesek, illetve a Fődíj tartaléknyertesek a 8. pontban részletezett módon akkor válnak jogo-
sulttá a Nyereményekre, illetve a Fődíjra – és egyúttal az eredeti Nyertesek, illetve Fődíj nyertes elveszí-
tik jogosultságukat –, ha az eredeti Nyertesek, illetve Fődíj nyertes: 

a. jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételeknek nem feleltek/nem 
felelnek meg, vagy 
b. a nyilatkozattétel során megadott személyes adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) 
nem valódiak, illetve azok valódiságát Szervező vagy Lebonyolító felhívására hitelt érdemlően 
nem igazolták, vagy 
c. a Nyertes kiértesítésével és visszajelzésével kapcsolatos feltételeknek nem feleltek meg, vagy 
d. a megadott határidők valamelyikét nem tartották be, vagy 
e. a Nyereményükről lemondtak. 

 
A Játékos részéről bármely kötelességének elmulasztásáért vagy nem határidőben történő teljesítéséért 
Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
Ha bármely kötelességét a Nyertesek vagy a Fődíj nyertes játékos elmulasztja, vagy a rendelkezésre álló 
határidőn túl teljesíti, a mulasztást követő 72 (hetvenkét) óra eltelte után a Tartaléknyertesek, illetve 
Fődíj tartaléknyertesek lesznek jogosultak a nyereményre a 6 és 8. pontokban meghatározottak szerint. 
A tartaléknyertesek értesítése és a nyeremény átvételének folyamata megegyezik a 8. pontban leírt fo-
lyamattal. 
 
10. A nyeremények az átvételt követően másra átruházhatók, de készpénzre nem válthatóak.  



 

 
11. Nyomdai és technikai hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget. 
 
A Nyertesek a Játékban való részvétellel – így jelen Játékszabályzatban foglaltak elfogadásával - hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy nevüket és lakhelyüket (kizárólag a város megnevezésével) a Szervező a weboldalán 
feltüntesse. A Tartaléknyertesek nevét a Szervező megbízottjának nem kötelessége feltüntetnie a honla-
pon, mindaddig amíg nyertessé nem válnak. 
 
12. Az Adatkezelési nyilatkozat hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a 
Szervező és a Lebonyolító érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények kézbesíté-
sének a Nyertesnek felróható magatartása miatti elmaradásáért vagy késedelmes beváltásáért a Szer-
vező és a Lebonyolító a Nyertesek és/vagy Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.  
 
13. A Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk megadott teljes nevük és Szervezővel jogviszonyban lévő 
Játékos esetén felhasználó azonosítójuk (vevőkód) alapján kerülnek azonosításra, így az időközbeni eset-
leges változással járó, valamint a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő 
problémákért felelősséget a Szervező nem vállalja. 
 
14. A Játékos tudomásul veszi, hogy időnként előfordulhat, hogy a Szervezőkön vagy a Játék szervezésé-
ben résztvevő partnerein kívülálló okokból az Adatkezelési nyilatkozattételre szolgáló szolgáltatás nem 
érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a 
kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket ked-
vezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló té-
nyező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök 
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.  
 
15. A játék szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Szervező az általa megbízott Le-
bonyolító útján végzi. 
 
16. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bármi-
nemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 
 
17. Jelen Játékkal kapcsolatosan felmerülő adó-és járulékkötelezettségeket Szervező viseli.  
 
18. A Játékos jelen Játékszabályzatban foglaltak kifejezett elfogadásával tudomásul veszi és magára 
nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint egyértel-
műen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező a Játékhoz kapcsolódóan is ke-
zelje (a Nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja), valamint az Adatvédelmi irányelvekben fog-
laltaknak megfelelően marketing és egyéb promóciós célra felhasználja.  
 
19. A Játékból ki vannak zárva:  

 
a. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 
8:1§ (1) 1.);  



 

b. a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátarto-
zói (Ptk. 8:1§ (1) 1.).  
c. az a Nyertes, aki a 8. pontban meghatározottakat tartalmazó nyilatkozattal nem rendelkeznek 
(nyilatkozatot lásd: 1. sz. melléklet)  

 
20. Vegyes rendelkezések  
 

a. A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály indokolás nélküli módosításának vagy visszavonásá-
nak jogát, a módosítás honlapon (www.elmuemasznyilatkozat.hu) történő közzétételével.  
b. A Szervező nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.  
c. A Lebonyolító az esetleges hacker-támadások következtében keletkezett károkért felelősséget 
nem vállal.  
d. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájé-
koztató tartalmazza.  

 
21. Játékosok érdekeit védő szabályok  
 
A nyeremény átadásával kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, valamint problémák rendezése 
érdekében Játékos a Szervezőhöz fordulhat írásban a következő e-mail címen:  
marketing@elmu-emasz.hu  
 
Szervező kijelenti és vállalja, hogy ha a nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azo-
kat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. 
 
 
 
ADATVÉDELEM - SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS   
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 szóló (EU) 
2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikke (érintettől történő adatgyűjtés) alapján. 
 
LÉNYEGES ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK 

• Adatkezelő: a személyes adatok kezelésének célját és eszközét meghatározó személy, jelen eset-
ben a Szervező 
• Adatfeldolgozó: az adatkezelő nevében (megbízásából) személyes adatot kezelő személy, jelen 
esetben a Lebonyolító 
• Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik, 
jelen esetben a Játékos 
• Harmadik fél: az Adatkezelőtől, az Adatfeldolgozótól és az Érintettől különböző személy 
• Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ 
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IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK 
Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek meg-
felelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján kezeli. 
Az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az adatkezelő a vonatkozó adójogszabályok 
(különösen a személyi jövedelemadóról és az adózás rendjéről szóló törvények (1995. évi CXVII. törvény 
és 2017. évi CL. törvény) alapján és szerint kezeli. 
 
Adatkezelő neve és elérhetősége 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.  székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; postai cím: 1300 Buda-

pest, Pf.: 151;  e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu; honlap cím: www.elmuemasz.hu; tele-
fonszám: +36-1 238-38-38, 3-as menüpont.  
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@elmu.hu, adatkezeles@elmu.hu 
 
Az érintettek köre  
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. „Kattintson az előnyökért!” Játék Játékszabályzatban foglalt fel-
tételeket elfogadó nyilatkozattévők.  
 
Az adatkezelés időtartama  
A sorsolással és a kiértesítéssel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító a Játék idő-
tartamának lejártát követő legkésőbb 180. napon vagy a Nyeremények és a Főnyeremény átadását kö-
vetően, amelyik hamarabb valósul meg, adatbázisaiból és nyilvántartásaiból vissza nem állítható módon 
törli. 
 
A nyeremény átadásáról készült fényképeket az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig 
kezeli. 
 
 
 
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK köre, AZ Adatkezelés CÉLJA, jogalapja 
 
Az adatkezelés céljai, a Játék lebonyolítása, konkrétan: 

a.  a nyereményre való jogosultság megállapítása, a Nyertes személyazonosságának ellenőrzése; 
b.  a nyeremény átadásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése 
c.  a Nyertes nevének, lakcímének (kizárólag a település megnevezés) közzététele a Honlapon 
 

Az adatkezelés céljai és jogalapjai az egyes adatkategóriák szerint az alábbi táblázatban kerülnek részle-
tes lebontásra. 
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# Adatkategória Cél Jogalap 

1. név, vevőkód  a Játékos / Nyertes sze-
mélyazonosságának, ezál-
tal a Játékban való részvé-
teli jogosultságának meg-
állapítása  

a Játékos / Nyertes hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja1) 

2. név, telefonszám, e-mail-
cím, lakcím  

a Játékossal / Nyertessel 
való kapcsolatfelvétel, - 
kapcsolattartás  

a Játékos/Nyertes hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja) 

3. név, település a Nyertes közzététele a 
honlapon 

a Nyertes hozzájárulása (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja) 

4. a személyazonosító adatok 
(név, születési hely, idő, 
anyja születési neve, e-mail-
cím, lakcím) 

az adójogszabályoknak 
való megfelelés igazolása, 
az adatok csak a Nyerte-
sek esetén kerül rögzí-
tésre és kezelésre  

jogszabályi kötelezettség teljesítése 
2(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja) 
(Szja tv. 1. sz. mellékletének 8.14. 
pontja) 

 képmás fénykép készítése és köz-
zététele (E.ON csoport 
honlapjain) és social mé-
dia csatornáin 

a Fődíjnyertes hozzájárulása (GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja) 

 
A Játékos és a Nyertes a hozzájárulását a Szabályzat kifejezett elfogadásával adja meg jelen adatkezelési 
tájékoztatás ismeretében. A Résztvevő a hozzájárulását a www.elmuemasznyilatkozat.hu weboldalon a 
megfelelő négyzet bejelölésével tudja megadni.  
 
Az adatfeldolgozás  
Az adatkezelő az általa kezelt adatokhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (sorsolás lebonyolí-
tása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása) külső adatfeldolgozót vesz igénybe, amely a Carbon 
Group Communication Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 3a). A külső adatfeldolgozó által végzett tevé-
kenységért az adatkezelő felelősséggel tartozik.  
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 
Az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai ke-
zeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivé-
telével – törlését vagy korlátozását; (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; valamint(v) 
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 
Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 
kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az adatvedelem@elmu.hu vagy az adatke-
zeles@elmu.hu e-mail címen. 

                                                           
1 a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
2 c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
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Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül 
tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(http://naih.hu; 1374 Budapest, Pf.: 603.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfel-
szolgalat@naih.hu ) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésé-
vel kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyi-
ségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakó-
helye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 
 
Az adattovábbítás lehetősége  
Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt sze-
mélyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jog-
erős hatósági kötelezés kötelezi.  
 
Adatbiztonság:  
A Játékos személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást 
tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. 
Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával 
korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott mó-
don, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. 
Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal 
védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot 
használ. 
Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus 
úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési inci-
densek eljárásrendjéről az Adatkezelő a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart ha-
tályban. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és ke-
zeli. 9.8.1 Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordí-
tunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolyto-
nosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, 
továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés 
megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági 
képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intéz-
kedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak tel-
jes életciklusa alatt. 
 
Közzététel, módosítások 
a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a https://elmuemasz.hu/adatvedelmi-tajekoztato 
honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módo-
sítsa. A módosításokról a Játékosokat az Adatkezelő www.elmuemasznyilatkozat.hu honlapján keresztül 
tájékoztatja.  
 
 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 
Budapest, 2020. november 19.  
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1. számú melléklet 
 

A nyertes nyilatkozata 
 
 
Alulírott _____________________________________________________ 
születési hely, idő: _____________________________________________ 
anyja neve: ___________________________________________________ 
e-mail cím: ___________________________________________________ 
 
a jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen, befolyásmentesen és visszavonhatatlanul kijelentem, hogy az 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által szervezett „Kattintson az előnyökért!” elnevezésű nyeremény-

játék játékszabályzatának értelmében 18. életévemet betöltött személy vagyok, aki, illetve akinek a kö-

zeli hozzátartozója nem munkatársa (vezető tisztségviselő, munkavállaló, megbízott stb.) az ELMŰ-

ÉMÁSZ vagy E.ON csoport valamely társaságának. 

 
 
 
 
Kelt ____________________________ 
  
 
 
Aláírás 
 
 


