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SITRAIN KÉPezd magad! nyereményjáték - játékszabályzat 

A SITRAIN Magyarország Facebook oldalán (https://www.facebook.com/sitrain.hu ) elérhető 

nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója (a 

továbbiakban: „Szabályzat”): 

1. A Játék szervezője és lebonyolítója 

1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója, a Siemens Zrt. 
(székhelye: H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.; cégjegyzék száma: 01-10-041548; adószáma: 
10495892-2-44; a továbbiakban: „Lebonyolító”). 

1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos 
alábbi feladatokat a Lebonyolító látja el: 

- sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása és közzététele 
- nyeremény eljuttatása a nyerteshez  

2. A Játék időtartama 

2020. október 12. nap 0 órától 2021. október 1. nap 24 óráig tart. A Játékot a szervező 
bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja. 

3. Részvételi feltételek 

3.1. A Játékban a jelen Szabályzat 2. pontjában megjelölt időtartamban az a magyar állampolgár 
vehet részt, aki 

3.1.1. személyes Facebook profillal rendelkezik, 
3.1.2. a képzésen való részvétel hetében a Szabályzatban megjelölt módon teljesíti a 
részvételi feltételeket 
3.1.3. elfogadja jelen Szabályzatot. 

A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint elismeri, 
hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Játékban való részvétel önkéntes.  

3.1.4 A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító munkavállalója, valamint azon személyek, akik 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Lebonyolítóval, továbbá ezen 
személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója. 

4. A Játék leírása, menete, sorsolás 

4.1. A Lebonyolító Facebook profiloldalán közzétett felhívásnak megfelelően a Részvevőnek 
szükséges nyilvánosan feltöltenie egy vagy több fényképét a képzési hét ideje alatt Facebook-ra 
amely SITRAIN oktatáshoz kapcsolódóan, a Szervező által kijelölt fotóponton készült. Továbbá 
megjelölésre kerül benne a szervező Facebook profilja (Sitrain Magyarország) és amely alá a 
#sitrainmagyarország hashtag kerül elhelyezésre. A képzés megvalósulásának hetében feltöltött 
képpel a Részvevő részt vesz a havi Nyeremény kisorsolásán. Az ettől eltérő módon feltöltött képek 
feltöltői a sorsoláson nem vehetnek részt. Résztvevő a fénykép feltöltésével igazolja, hogy a 
feltöltött fénykép harmadik személy személyiségi jogát, vagy személyes adatok védelméhez 
fűződő jogát nem sérti. Résztvevő ezt meghaladóan elfogadja és kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy a feltöltött fényképpel kapcsolatos szellemi tulajdonjogok – a jogszabályok által megengedett 
legteljesebb körben – a Siemens-re átruházásra kerüljenek. 

4.2. A Résztvevők között, akik a 4.1. pontban foglaltaknak megfelelően töltöttek fel képet, a Játék 
Lebonyolítója a jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott Nyereményeket sorsolja ki a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással. A sorsolás és az eredményhirdetés adott 
játék hónap utolsó napját követő első munkanapon történik. 

https://www.facebook.com/sitrain.hu
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4.3. A Lebonyolító a havi sorsolás során 1 fő Résztvevőt nyertesként (a továbbiakban: „havi 
nyertes”) sorsol ki. Tartaléknyertes nem kerül meghatározásra. 

4.4. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1143 Budapest, Gizella út 51-57.) 

5. A Nyeremény 

- havonta egy darab Siemens emblémával ellátott termék 

-a nyeremény változtatási jogát a Lebonyolító fenntartja. 

-5.1 A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre, SITRAIN oktatásra nem váltható át. 

6. A Nyertes/Tartaléknyertes értesítése, kapcsolatfelvétel 

6.1. A Nyertest a Lebonyolító a Facebook oldalon keresztül, a hírfolyamában közzétett, nyilvános 
üzenetben értesíti, és a nevét közzéteszi a Facebook oldalon, az ezt követő 15 (tizenöt) napon belül 
pedig a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot a Nyertessel a Facebook-on, illetve a  
sitrain.hu@siemens.com e-mail címen keresztül a Nyeremény átvételével kapcsolatban. 

6.2 A Nyeremény átadására a Nyertes részéről további információ, adat megadása válhat 
szükségessé. 

6.3. Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat nem 
bocsátja a Lebonyolító rendelkezésére az ez irányú megkeresés kiküldését követő 5. (ötödik) nap 
24:00 óráig, akkor a Lebonyolító a Nyertest a Játékból kizárja, a megmaradt Nyeremény nem kerül 
átadásra. 

7. Általános rendelkezések 

7.1. A Játékból való kizárására vonatkozó rendelkezések. 

7.1.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, 
úgy a Lebonyolító az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja. 
7.1.2. A Lebonyolító a jelen Szabályzat 6.3. pontjában meghatározott rend szerint kizárja a 
Játékból azt a Nyertest, aki a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat nem 
bocsátja rendelkezésére. 
7.1.3. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, 
akik a Játék szellemiségével ellentétesen nem létező személyre, nem valós adatokkal 
létrehozott Facebook profillal vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 
ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen 
és rosszhiszemű magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, 
amelyet a Játékkal összefüggésben a Lebonyolítónak okoztak. 
7.1.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Nyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet 
eljuttatni, mert az általa megadott adatokról utóbb kiderül, hogy azok nem valósak, hiányosak 
vagy tévesek, vagy az adott Nyertesről utóbb kiderül, hogy egyéb okból nem felel meg a jelen 
Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót 
semmilyen felelősség nem terheli. 
7.1.5. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés 
vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy ha a 
Résztvevő bejegyzése trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz. 

7.1.6. A Lebonyolító által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kizárásra kerülhetnek azok 
is, akik bármilyen fórumon (offline vagy online) vagy a játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban 
a Lebonyolító jó hírnevét, üzleti érdekeit vagy bármely más Játékos emberi méltóságát sértő 
megjegyzést tesznek. 

mailto:sitrain.hu@siemens.com
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7.2. A jelen Szabályzatot a Lebonyolító a (siemens.hu/sitrain ) oldalon teszi közzé. A Lebonyolító a 
Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét. 

7.3. A Nyertes a Játékban való részvételével önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a Játék sorsolásának eredményeként a nevét a Facebook 
oldalon történő bejegyzés formájában közzé tegye. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel 
kapcsolatos részletes rendelkezéseket a jelen Szabályzat 8. pontja tartalmazza. 

7.4. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából 
eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

7.5. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására. 

8. Adatvédelem 

8.1. Adatkezelés, adatkezelő, adatfeldolgozó 

A Lebonyolító által szervezett Játék lebonyolítása érdekében sor kerülhet bizonyos, az alábbiakban 
részletezett személyes adatok kezelésére. A személyes adatokat a Lebonyolító, mint adatkezelő és 
adatfeldolgozó kezeli. 

Az adatkezelő/adatfeldolgozó adatai: 

- Cégnév: Siemens Zrt. 
- Székhely: H-1143 Budapest, Gizella út 51-57. 
- Cégjegyzékszám: 01-10-041548 
- Adószám: 10495892-2-44 
- Telefonszám: +36 1 471 1829 
- E-mail cím: sitrain.hu@siemens.com 

- Web: siemens.hu/sitrain  

8.2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre 

A Játékban való részvétel szükségszerűen igényli a Résztvevő bizonyos személyes adatának 
megadását. Ennélfogva a Résztvevő Facebook profilján használt neve és profilképe a Játékhoz 
szükséges fénykép feltöltése esetén megjelenik és az a Facebook oldalon bárki számára láthatóvá 
válik. Javasoljuk, hogy ennek tudatában vegyen részt a Játékban. 

A kezelt személyes adatok körét a Lebonyolító a Játékban való részvételhez és a Nyeremény 
Nyertesnek való eljuttatásához szükséges mértékben az alábbiakra korlátozza. 

A Játékban Résztvevő esetében: 

▪ Facebook profilon használt név; 
▪ Facebook profil képe; 
▪ Facebook-ra feltöltött kép a Játék vonatkozásában. 
▪ A Játékban Résztvevő Nyertes esetében, a Nyeremény átadása érdekében, a fentieken 

túl: 
▪ név; e-mail cím, a Nyeremény eljuttatása érdekében; illetve egyéb, a Nyertes és a 

Lebonyolító által személyes Facebook üzenetben vagy egyéb kapcsolat-felvételi csatornán 
keresztül igényelt és önkéntesen megadott adat (például telefonszám). 

A Lebonyolító különleges személyes adatokat nem kezel. 

8.3. Az adatkezelés jogalapja 

https://new.siemens.com/hu/hu/termekek/sitrain.html
mailto:sitrain.hu@siemens.com
file:///C:/Users/marto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LS53JPZB/siemens.hu/sitrain
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A személyes adatok kezelése kizárólag a Résztvevő (beleértve a Nyertest) megfelelő előzetes 
tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg. 

A Játékban való részvétellel a Résztvevő – aktív, tevőleges ráutaló magatartásával – hozzájárul a 
Játékkal összefüggő és a Játékban való részvétel célját szolgáló adatkezeléshez. 

A Nyertes Nyeremény átadásával összefüggésben a Lebonyolító által igényelt személyes adatok 
megadása és a Lebonyolító adatkezelése a Nyertes önkéntes adatszolgáltatásán alapul. 

8.4. Adatfeldolgozás 

A Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása során, azzal kapcsolatban megismert 
személyes adatokat kizárólag a Játék, illetve a Nyeremény átadása érdekében használja fel, az 
ahhoz szükséges terjedelemben. 

8.5. A személyes adatok tárolása 

A személyes adatok elektronikusan, a Lebonyolító szerverén kerülnek tárolásra. 

A Lebonyolító személyes adatokat a Nyeremény Nyerteshez való eljuttatásáig vagy az érintett 
(Résztvevő, Nyertes) személyes adatok törlésére irányuló kérelme elintézéséig tárolja. 

8.6. Az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) jogai 

Az érintett megtagadhatja valamely személyes adatának átadását (például a Nyeremény 
átadásával kapcsolatos egyeztetés során), ugyanakkor bizonyos adatok hiánya az érintett Játékban 
való részvételét, a Nyeremény átadásának lehetőségét kizárja. 

A Lebonyolító, mint adatkezelő és adatfeldolgozó az érintett kérésére tájékoztatást ad az általa 
kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozók nevéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az 
adattovábbítás jogalapjairól és címzettjeiről. A tájékoztatás kérhető a jelen Szabályzatban 
megadott elérhetőségeken, az érintett elérhetőségi adatainak megadásával. A Lebonyolító a 
kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül, 
írásban válaszol. 

Adatmódosítás, helyesbítés. Az érintett a Lebonyolítónál jogosult a megadott adatai módosítását, 
helyesbítését kérni a jelen Szabályzatban megadott elérhetőségeken, az érintett elérhetőségi 
adatainak megadásával. A Lebonyolító a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, 
és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Adatok törlése, zárolása. Az érintett a fentieken kívül a Lebonyolítótól bármikor kérheti az adatai 
törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a jelen Szabályzatban megadott elérhetőségeken 
ingyenesen, indokolás nélkül, elérhetőségi adatainak megadásával. A Lebonyolító a törlési kérelem 
kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az 
érintettet a nyilvántartásából. 

Törlés helyett a Lebonyolító zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési 
cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Amennyiben a Lebonyolító az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 
a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy 
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 
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A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Lebonyolító tájékoztatja az 
érintettet a bírósági jogorvoslat, és egyéb hatósági jogorvoslat lehetőségéről (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). 

Az érintett továbbá tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényben 
meghatározott esetekben. A Lebonyolító a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az 
érintett a Lebonyolító döntésével nem ért egyet, illetve ha a Lebonyolító a fenti határidőt 
elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 
(harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. 

9. Facebookkal való kapcsolat 

A jelen Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, hagyja jóvá vagy szervezi, illetve az 
semmilyen más módon nem kapcsolódik a Facebookhoz. 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy azok a személyes adatok, amelyeket a Játék során megad, nem 
a Facebook, hanem a Lebonyolító adatbázisába kerülnek, és a jelen Szabályzatban meghatározott 
módon kerülnek kezelésre. 

10. Egyéb rendelkezések 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú bármilyen megváltoztatására. 
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és az adott havi sorsolást követő 30 napig elérhető a 
siemens.hu/sitrain oldalon. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék 
bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék 
során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, 
a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést 
elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.  

A Játékkal kapcsolatban további információt a Sitrain Magyarország Facebook oldalán, továbbá a 
sitrain.hu@siemens.com email címen lehet kérni üzenet formájában. Kérjük, hogy a levél tárgy 
mezőjében tüntesse fel a Játék elnevezését: „SITRAIN- KÉPezd magad! nyereményjáték” 
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

Budapest, 2020. szeptember 23. 

Ptk. 8:1. § (1) bek. 

„1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa”. 

https://new.siemens.com/hu/hu/termekek/sitrain.html
mailto:sitrain.hu@siemens.com

