
1 
 

HUNGARIAN / MAGYAR: 

(scroll down for English) 

 

A Design Terminál „Mentoring Program 2022 Fall Semester” Nyereményjáték  

Hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata és Adatvédelmi Szabályzata 

 

1.  A nyereményjáték szervezője 

 

A Design Terminál 2020 „Mentoring Program 2022 Fall Semester” nyereményjáték (2022. augusztus 10.-

2022 augusztus 14.) (a továbbiakban: "Játék") szervezői a Design Terminál Nonprofit Kft. (2800 

Tatabánya, Stúdium tér 1., cégjegyzékszám: 11-09-024678, adószáma: 25717002-2-11), a továbbiakban: 

"Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: 

"Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a 

Design Terminál Nonprofit Kft. (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., cégjegyzékszám: 11-09-024678, 

adószáma: 25717002-2-11), mint Adatfeldolgozó, a továbbiakban: "Szervező" végzi. 

  

A Nyereményjátékban való részvétel, így a Mentorprogram történő jelentkezés a jelen Játékszabályzat 

automatikus elfogadását jelenti, amely írásbeli formának minősül. 

 

2.  Kik vehetnek részt a játékban? 

 

2.1    A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal 

rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: 

"Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot. 

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: "Játékszabályzat"), 

meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az adott Játékkal összefüggésben 

az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti adatait kezelje, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy Szervező adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban 

írtak szerint felhasználja. 

2.2.   A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában 

közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a 

Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

 

2.3.  A Szervező a jelen Játékszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a Rendezvény teljes időtartama 

alatt, a saját Nyereményjáték linkjén folyamatosan elérhetővé teszi. 

 

2.4.  A Nyereményjátékban résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a 

Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. 

 

2.5. A Szervező kizárja felelősségét az érintettek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából 

eredő, a résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a 

részvevő a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem 
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fogadja el, vagy azzal kapcsolatban bármilyen kifogást emel, úgy a Nyereményjátékból automatikusan 

kizárásra kerül. 

 

3.     A Játék időtartama: 

3.1 A játék 2022. augusztus 10. 00:00 perctől 2022. augusztus 14. 23:59 percig (ez a hálózat 

sebességének függvényében minimálisan eltérhet). 

Eredményhirdetés: 2022. augusztus 15. 15:00 óra 

3.2. A Játékos felelőssége, hogy a beérkező üzeneteket és értesítéseket kellő időben figyelemmel 

kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos mulasztásából adódó 

következményekért. 

 

4.     A Játék menete 

  

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: 

    A Játékban való részvételhez a Játékosnak fel kell keresnie 

https://mentoringprogram.designterminal.org/ honlapot, és érvényes jelentkezést kell benyújtania. 

 

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy Pályázatot jogosult közzétenni. 

 

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 

amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 

feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

  

A 1 (egy) db nyertest sorsolás útján választjuk ki, akik Brain Bar ajándékcsomagot nyernek, amely 

tartalmaz: 

• 2 (kettő) db Brain Bar belépőjegyet 

 

 A Játékban Pályázatot leadni a felhívás publikálásának dátumától a játékidő végéig lehet. 

  

 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, 

valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 

automatikusan kizárásra kerül. 

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 

amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 

feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 

  

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A 

Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi 
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adatokat tartalmazó Közösségi média profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által 

regisztrált Közösségi média profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult 

írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért 

kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat 

jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

 

 A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat közzétételével a Pályázat tartalmának 

tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke 

tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező 

részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. 

  

 Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a közzétett Pályázat tartalmát 

nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, 

átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan 

előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal 

összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket 

bemutatni, annak témáját, illetve a Pályázat tartalmát felhasználni reklámanyagokban bárminemű 

díjazás nélkül. A Játékos által közzétett Pályázatért, valamint annak a közösségi média profil által 

közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az 

ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. A Játékos a 

játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött Pályázat, 

mint szerzői mű tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban 

meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott 

felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Játékos a Játékban történő részvétellel 

kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel vagy a Pályázat felhasználására a 

Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai, 

személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, játékos köteles 

a Szervezőt, illetve a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények 

alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a 

részükre haladéktalanul megtéríteni. 

  

 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem 

kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik 

a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék 

témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat 

vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát 

hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) 

reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy 

személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, 

(xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék 

koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint. 

  

4.2. Nyertes kiválasztása 

  

 A Játék lezárását követően a nyertes kiválasztásra az alábbiak szerint kerül sor: 

 A nyertes kiválasztása sorsolás (commentpicker.com) alapján történik. A kiválasztás időpontja: 

2022. augusztus 15. 15:00 óra. A Szervező a nyertest a kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a 

Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a 
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Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A 

Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a 

Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam 

program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

 A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- 

és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 

kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem 

kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos 

hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 

felelősséget kizár. 

  

4.3. Nyeremény átvétele 

  

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: 

 

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti (továbbiakban: 

Eredményhirdetés), amelyben felszólítja a nyertest, hogy lépjen kapcsolatba a Szervezővel a 

mentor@designterminal.org e-mail címen, a nyertes kiválasztását követően – 2022. augusztus 15. 

15:00 órától számított 48 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 48 órán belül 

ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán 

belül köteles a mentor@designterminal.org -ra üzenetet küldve visszajelezni Szervező részére. 

Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül 

a Játékból. 

  

 Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál 

az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az 

egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, 

kártérítési igénnyel sem élhet. 

 

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Szervező e-mailben egyezteti. 

A nyereményt a Szervező a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott elektronikus 

email címére kézbesíti.  

 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz 

eleget (például hibás email címed ad meg), és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a 

továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

5.   A Nyeremény 

 

    A nyertesek 1 (egy) db Brain Bar ajándékcsomagot nyernek, amely a következőket tartalmazza: 

 

• 2 (kettő) db Brain Bar belépőjegyet 

 

       A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, 

hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez 

kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége. 
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     A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, 

továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. 

 

         A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a 

következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az 

egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával, 

valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át nyereményét. 

  

6.     Személyi jövedelemadó, költségek 

     A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a 

nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen 

közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő 

további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más 

adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 

7.     Vegyes rendelkezések 

  

          A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és 

alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség 

kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi 

keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

  

           A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

Szervező publikálja a Játékos nevét és Közösségi média profiljának nevét, felhasználónevét stb., 

valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a 

Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és 

reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül 

vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak 

a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült 

hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és 

mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása 

mellett. 

  

      A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, 

illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. 

  

          A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Közösségi média profilt, illetve az azt kezelő 

szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló 

hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem 

Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervezősemminemű 

felelősséget nem vállal. 

  

        Szervező, kizárja a felelősségüket a Közösségi média profil rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

  

          Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy 

visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül. 
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      A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja 

a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a 

Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy 

természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési 

esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például 

a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon 

Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési 

esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a 

Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi 

és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet 

oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget 

adó módon kíván előnyhöz jutni. 

  

         Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító és működtető 

szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a 

szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak 

nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező 

felelősséget nem vállal. 

  

    Szervező, kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam 

alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

  

      Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban 

nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. 

Szervező kijelenti, hogy jelen Játékszabályzat irányadó nyelve a magyar. 

  

     Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a 

contact@designterminal.org e-mail címen kérhető tájékoztatás. 

 

Adatvédelmi szabályzat 

  

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Design Terminál Nonprofit Kft. (2800 Tatabánya, Stúdium 

tér 1., cégjegyzékszám: 11-09-024678, adószáma: 25717002-2-11), által szervezett a Design Terminál „X-

Europe Future of Agritech” 2020. november 5- 2020. november 12. nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött 

személyes adatok kezelésére a Szervező felelős (mint „Adatkezelő”). 

  

1.)     A kezelt személyes adatok köre 

A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők 

rendelkezésére: 

·      Teljes név 

·      E-mail cím 

·      Telefonszám 

·  Csapattagok teljes neve 

 

2.)     Az adatkezelés célja és időtartama 
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Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék 

lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint 

a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes 

adatok a Játék lezárását követően törlésre kerülnek. 

  

3.)     A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson 

alapul. A Játékos Pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes 

profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint 

kezeljék. 

  

4.)     A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 

kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, 

zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1122 Budapest, Székács utca 29. 

postai címen, vagy a contact@designterminal.org e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés 

kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért 

maguk felelnek, a Jotform. szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket. 

  

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása 

alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 

  

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, 

hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

  

5.)     Adatbiztonság 

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, 

illetve semmisüljenek meg, azonban a Jotform tárhelyeken tárolt adatokért a Jotform adatvédelmi 

szabályzatai az irányadók. 

  

6.)     Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően 

történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a 

contact@designterminal.org e-mail címre, vagy a 

1122 Budapest, Székács utca 29. postai címre. 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok 

szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

 

·   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) 

·   bíróságnál. 
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7.)     Egyéb rendelkezések 

Jelen Szabályzatra 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 (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett 

egyoldalúan, bármikor módosítsák. 

  

Budapest, 2022. augusztus 5.  

Adatkezelő 

 

ENGLISH / ANGOL 

 

 

GAME POLICY for the prize game „Mentoring Program 2022 Fall Semester” of Design 

Terminál on 08.08.2022.-14.08.2022. 

 

1. The organizer of the Prize Game 

 

Design Terminál Nonprofit Kft. (seat: 1 Stúdium tér, Tatabánya, H-2800; registration number: 11-09-

024678; tax number: 25717002-2-11) organizes and operates the prize game in the above mentioned period 

in the Design Terminál „Mentoring Program 2022 Fall Semester” (hereinafter: Prize Game) detailed in the 

present participation and data controlling policy (hereinafter: Organizer).  

 

Design Terminál Nonprofit Kft. (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., company registration number: 11-09-

024678, tax number: 25717002-2-11) as a Data Processor, hereinafter referred to as the "Organizer”. 

 

Participation in the Prize Game and the publication of the application are automatically means agreement 

of these Game Rules.  

 

2.  Who can participate in the game? 

 

Anyone who has reached the age of 16 and has a valid identity card, as defined in Section 2.2, may participate 

in the Game. A natural person (hereinafter referred to as the "Player") who is not a person specified in 

point 4.1. By participating, Player expressly agrees to all terms and conditions set forth in these Game Rules 

(the "Game Rules") and the Player expressly consents to the Organizer's will use the Player’s application 

and data as described in these Game Rules and the Privacy Policy. 

 

2.2. The Organizer and the economic organizations, agencies, their owners, senior officials, employees or 

other persons having a legal relationship with them who are involved in the organization or operation of 

the Game may not participate in the Game, and all such persons shall be subject to the provisions of the 

Civil Code. 8: 1. § (1) Relatives as defined in point 2. 

 

2.3. The Organizer will make these Game Rules (or conditions of participation) available at all times 

throughout the Event, on its own Prize Game link. 
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2.4. Participants in the Prize Game are obliged to find out about the provisions of the conditions of 

participation, the Organizer is not responsible for any consequences arising from the failure to provide 

information. 

 

2.5. The Organizer excludes its liability for damages suffered by the participants or any third party as a result 

of incorrect, inaccurate or incomplete information provided by the data subjects. If a participant does not 

accept the terms and conditions set forth in these Game Rules, or raises any objections thereto, he / she 

will be automatically excluded from the Prize Game. 

 

3. Duration of the Game: 

 

3.1 The game will be 8 August 2022 from 00:00 minutes to 14 August 2022 at 23:59 minutes (this may vary 

minimally depending on the speed of the network). 

 

Announcement of results: August 15, 2022 at 15:00 

 

3.2. It is the Player's responsibility to monitor the Prize Game messages and notifications received in a timely 

manner. The Organizers are not responsible for the consequences of the Player's omission. 

 

 

4. The steps of the Game 

4.1. The Player may participate in the Game as follows: 

To participate in the Game, the Player must visit: (mentoringprogram.designterminal.org) channel and then 

complete the task according to the rules given by the Organizer on the page. 

 

A Player is entitled to publish one Application for the entire duration of the Game. 

 

The Applications may be examined by the Organizer in order to meet the conditions of the Rules of the 

Game, and if they or the Player who submits them does not meet the conditions of the Rules of the Game 

for any reason, the Player concerned may be excluded from the Game. 

 

The 1 (one) winners will be selected by lot to win a Brain Bar gift package that includes: 

• 2 (two) Brain Bar ticket redeemable coupon. 

 

Applications may be submitted from the date of publication of the call until the end of the playing time. 

  

The Game is conducted or participated in in accordance with these Game Rules. If the Rules of the Game 

do not regulate an issue, the relevant provisions of the applicable legislation shall apply. 

 

If the Player does not accept these Game Rules or any of its provisions and objects to them, he is not 

entitled to participate in the Game or will be automatically excluded from the Game. 

 

The Applications may be examined by the Organizer in order to meet the conditions of the Rules of the 

Game, and if they or the Player submitting them do not meet the conditions of the Rules of the Game for 

any reason, the Player concerned may be excluded from the Game. 

 

Organizer may exclude participants who provide false information from the Game. 
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The Organizer shall not be liable for any misrepresentation made by the Player. The Promoter does not 

recommend participating in the Game by registered by a third party or containing false information. If the 

Player uses an Application that is not registered by him / her, ask for the written consent of the right holder 

before the start of the Game, the Player excludes all liability of the Organizer and the Organizer in 

connection with such disputes. 

 

By participating in the Game and publishing the Application, the Player grants the Organizer an exclusive, 

unlimited, time and territorial right to use the content of the Application, as well as the method and extent 

of use, transferable to a third party without any compensation (remuneration). 

 

Pursuant to the right of use, the Organizer is especially entitled to publish the content of the published 

Competition, to the public, to record, reproduce, copy, rework, distribute, copy on a computer or electronic 

data carrier, to perform publicly, to the public (broadcast or otherwise), especially in connection with the 

Game and to use them in related publications, to present details of them, to use its topic and the content of 

the Competition in advertising materials without any remuneration. The Player is fully responsible for the 

Application published by the Player and for its compliance with the requirements published by the social 

media profile, and any legal or material consequences arising therefrom shall be borne solely by the Player. 

By participating in the Game, the Player expressly declares and warrants that he / she is entitled to make 

the legal declarations specified in these Game Rules and to grant the Organizer the usage rights specified in 

these Game Rules without restriction and independently in respect of the Application uploaded as copyright. 

By participating in the Game, the Player undertakes that if he or she sues the Organizer, the Organizer or 

any person authorized by the Organizer to use the Contest for damages or any other claim for violation of 

third party rights, in particular copyright, privacy, To immediately and completely release the Organizer, the 

Organizer or the person authorized by the Organizer to use the Tender from these claims, to reimburse the 

amount paid as compensation or otherwise to them immediately. 

 

Applications that contain, in particular, but not exclusively, (i) obscene words, (ii) pornographic or sexual 

content, (iii) violate good taste, (iv) religious, political, hateful or other offensive texts are considered illegal 

for the Game. (v) contain an object other than the subject of the Game or a subtitle foreign to the Organizer, 

display competing brands or products, (vi) prominently display other brands not manufactured or marketed 

by the Organizer, (vii) from a website or any other downloaded by road, (viii) of advertising value, (ix) 

infringe the reputation of the Organizer, (x) infringe the copyright or personal rights of a third party, display 

personal data or infringe the interests of third parties, (xi) infringe, (xii) they do not fit into the concept of 

the Game based on the Organizer's subjective judgment. Organizer will delete such comments immediately 

at its sole discretion. 

 

4.2. Winner selection 

  

 After the closing of the Game, 1 (one) winners will be selected as follows: 

 

The winner will be selected based on a draw (commentpicker.com). Selection date: August 15, 2022 at 15:00 

p.m. Until the winner is announced, the Organizer may exclude from the Game a Player who does not meet 

the conditions set out in the Game Rules. The Organizer may also exclude from the Game a Player who 

complies with Section 4.3 of the Game Rules. not available in accordance with The Organizer reserves the 

right to exclude from all current and future organized games a Player who wishes to gain an advantage 

during the Game by hacking the Game's website, using a robot or spam program, or in any other way that 

could lead to fraud. 
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By participating in the Game, the Player acknowledges that the content, performance, message and data 

transmission and response speed of the Game depend on the server technology and may therefore be 

adversely affected by factors outside the Organizer such as (but not limited to) connection failure, server 

computer performance, and maintaining a secure network connection. The Organizer exclude any liability 

arising from this paragraph. 

 

4.3. Receipt of prize 

  

Winning Players may receive the prize as follows: 

 

The Organizer will notify the Winner of the prize electronically that completes the game invitation 

(hereinafter: Result Announcement), in which it invites the winner to contact the Organizer at 

contact@designterminal.org after selecting the winner within 42 hours from 15:00 and then, in the absence 

of feedback from the winner, again within a further 42 hours. The winning Player must notify the Organizer 

immediately by sending a message to contact@designterminal.org. If the winning Player fails to do so, he / 

she will be considered "unavailable" and will be excluded from the Game. 

 

If the Organizer detects that the winning Player is “unavailable” or for any reason cannot transfer his prize, 

a replacement winner will be selected by the Organizer. 

 

If the winning Player is not available at all for any reason, and if he does not respond to the request within 

5 working days of notification, or for any reason does not receive his prize at the agreed place, at the agreed 

time, he is no longer entitled to receive the prize, with a claim for damages. he can't live either. 

 

The details of the delivery of the prize will be agreed with the winner by the Organizer by e-mail. The prize 

will be delivered by the Organizer to the e-mail address provided by the Player during the confirmation of 

the Notification. 

 

The Player is obliged to cooperate in order to receive the prize. If the Player do not comply with this (for 

example, the Player enter an incorrect email address) and the prize is not accepted, the prize will no longer 

be accepted and the Organizer will not be liable in any way. 

 

5. The Prize 

 

    Winner will receive 1 (one) Brain Bar gift package, which includes: 

 

• 2 (two) Brain Bar ticket 

 

The Organizer reserves the right to make changes to the Prize. The Organizer states that its responsibility 

extends exclusively to the provision of the prize, it is no longer the obligation to provide additional 

conditions related to the use of the prize. 

 

The Prize cannot be exchanged for cash, cash refunds cannot be made, nor can it be combined with other 

discounts and cannot be validated afterwards. 

 

The Organizer excludes its responsibility for the failure to hand over the prize, which is a consequence of 

the winner not being available at the agreed place and time for any reason after the prize has been awarded. 

The Winner can only receive his / her prize in person, by confirming the given name and signing an 

acknowledgment of receipt. 
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6. Personal income tax, expenses 

 

The Organizer undertakes that if a tax or other contribution obligation arises in connection with the prizes, 

the Organizer will pay on behalf of the winner any personal income tax that may be directly applicable to 

the prize and the payment of any additional tax or other contribution in connection with the prizes. Any 

other taxes, fees and charges, travel expenses and any related costs that may be incurred will be borne by 

the winner. 

 

7. Miscellaneous provisions 

  

          The Organizer or any of its subsidiaries, owners, senior executives and employees shall exclude their 

liability for any errors or omissions in the prize, unless the exclusion of liability is expressly prohibited by 

Hungarian law. The Player may enforce such a claim against the service provider / manufacturer / 

distributor of the prize within the legal framework. 

 

By participating in this Game, the Player expressly consents to the Organizer publishing the Player's name 

and social media profile name, username, etc., and expressly consent to the Organizer's publication or 

dissemination of comments in the Player's Contest in the media and other promotional materials. and in 

audio, photo and video materials for advertising purposes. Upon request, they also undertake to be available 

for a media interview without compensation. At the request of the Organizer, the Player must confirm the 

above with a signed statement. The Organizer will use the audio and video recordings and photographs 

made of the winner during the receipt of the prize for advertising purposes, without any limitation in time, 

space, mode or extent, while fully respecting the rights of the individual. 

 

The prize may not be transferred, traded, exchanged for cash or other discounts or resold in any way. 

 

The Organizer / Organizer excludes its responsibility for all external, so-called social media profiles and the 

servers that manage them. SQL attacks, failure night. So if the server receives wrong messages due to an 

attack on the server network, their Player / non-Player status, etc. the Organizer and the Organizer shall 

not be liable for such cases. 

 

Organizer, excludes their responsibility for any failure of the Social Media Profile due to causes beyond its 

control, during which time it may not be used or may be restricted. 

  

Organizer reserves the right to change or revoke these Game Rules at any time without notice and reason. 

 

The Organizer reserves the right to request information from the Player or to suspend or disqualify the 

Player from the Game in the event of a suspected fraud in connection with any Player. Players who make 

any manipulation may be excluded from the Game at the discretion of the Organizer; who, contrary to the 

spirit of the Game, participate in a team under the name of a natural person with the aim of increasing their 

chances of winning by this deceptive behavior. Such Players include, for example, persons associated with 

participation in sweepstakes and other prize games, Players who play with more profiles to increase their 

chances, thereby depriving other Players who wish to play fairly of their chances of winning. Players who 

engage in unfair conduct as defined in this section are obliged to compensate the Organizer and / or the 

Organizer for any damage caused to the Game. The Organizer reserves the right to exclude from all current 

and future organized Games any Player who wishes to gain an advantage during the Game by hacking the 

Game's website, using a robot or spam program, or in any other way that could lead to fraud. 
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The Organizer excludes liability for the so-called in case of external SQL attacks as well as failure. Thus, if, 

as a result of an attack on the server or server network, the Players receive an incorrect system message 

regarding their winnings or regarding the winner / non-winner status, the Organizer will not be liable for 

these cases. 

 

Organizer, excludes liability for failure for reasons beyond its control, during which period it may not be 

used or may be used to a limited extent. 

  

The Organizer states that the various platforms to be introduced in the Game will not participate in the 

Game, the Game will be launched exclusively by the Organizer. 

The Organizer declares that the governing language of these Game Rules is Hungarian. 

 

If you have any further questions or concerns about the Game, please contact us at 

contact@designterminal.org. 

 

Privacy Policy 

 

Design Terminal Public Benefit Non-Profit Limited Liability Company (seat: 1 Stúdium tér, Tatabánya, H-
2800; registration number: 11-09-024678; tax number: 25717002-2-11) (“Design Terminal”) acts as data 
controller. 
 
Design Terminal according to the Directive of the European Parliament and the Council on the protection 
of natural persons with regard to the processing of personal data, and the Regulation (EU) 2016/679 on 
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as GDPR) and 
Act CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of Information (hereinafter referred 
to as Privacy Act), creates the Privacy Policy as follows. 
 
1.) Scope of personal data processed 
During their participation in the Game, Players provide the following personal data to data controllers: 
·      Full name 
·      E-mail address 
· Phone number 
· Other team member’s full name 

2.) Purpose and duration of data processing 

The data controllers and the data processor process and process the provided personal data in connection 
with the Game, for the purpose of contact (by phone, e-mail or in writing) and administration, as well as 
for the transfer of prizes during the Game. Personal data processed in connection with the Game will be 
deleted after the closure of the Game. 

3.) Legal basis for the processing of personal data 

The provision of data related to participation in the Game is based on voluntary and non-influential consent. 
By submitting his / her Application, the Player agrees that the Organizer will have access to the data 
specified in point 1 of his / her personal profile and will process them as described in these rules. 

4.) The Player's rights in relation to the data processed 

Data controllers shall at any time provide the Player with the opportunity to request information on the 
handling of their personal data, to request their deletion, blocking or rectification. Data controllers will 
receive requests for information, rectification, blocking or deletion at the following contact details: 1122 
Budapest, Székács utca 29. postal address, or at the e-mail address contact@designterminal.org, however, 

mailto:contact@designterminal.org
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in connection with rectification, blocking, deletion, the Organizer only You can revoke the comment, 
Players are responsible for their own social accounts, and the Organizer disclaims any responsibility for the 
data stored on Google's servers. 

In addition, the Player has the right to object to the processing of his personal data. If you do not agree with 
the decision made by the data controllers on the basis of your protest, the Player may apply to a court. 

If the Player requests the deletion of his / her personal data before the prize is handed over, he / she 
acknowledges that he / she loses all rights to the Game and will be excluded from the Game. 

5.) Data security 

Data controllers will use their best endeavors to ensure that the data is not accidentally damaged or 
destroyed, however, data stored on Jotform repositories is governed by Jotform's privacy policy. 

6.) Enforcement options 

Data Controllers make every effort to ensure that personal data is processed in accordance with the law. If 
the Player feels that the Data Controllers have not complied with this, he / she can write a comment to the 
e-mail address contact@designterminal.org or 

1122 Budapest, Székács utca 29. postal address. 

If you feel that your right to the protection of personal data has been violated, you can seek redress from 
the competent authorities in accordance with the applicable law. 

· National Data Protection and Freedom of Information Authority 
(address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) 
· In court. 
 

7.) Other provisions 

 

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 

and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection 

Regulation or GDPR) and in particular the Information CXII of 2011 on the right to self-determination 

and freedom of information. The provisions of this Act shall apply. 

 

Data controllers reserve the right to unilaterally amend these Regulations at any time with prior notice to 

the data subjects. 

  

Budapest, August 5, 2022 

Data controller 

 

 


