
JÁTÉKSZABÁLYZAT („Szabályzat”) 

A nyereményjáték elnevezése: „Street Kitchen TV műsor nyereményjáték (a továbbiakban: 
„Játék”). 

A Játék szervezője: Lunchbox Produkciós Kft. székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112., 
adószám: 24842943-2-43 (a továbbiakban: "Szervező"). 

A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően 
kezeli. 

1. Általános rendelkezések 

A Játékban részt vehet minden természetes személy. (továbbiakban: Játékos). 

A Játékból ki vannak zárva: 

• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek 
Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

• a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt 
felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

• azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei 
a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő 
termékek kaphatóak, illetve az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 
paragrafusában meghatározott hozzátartozói. 

• azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett 
nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, 
ill. kizárja minden nyereményjátékából. 

2. A Játék időtartama: 

A Játék 2018. október 14-től, a műsorfolyam első epizódjának adásba kerülésétől 2018. 
december 23. napján 23:59:59 óráig tart, az egyes adásokat követő heti 
nyereménysorsolásokkal. Az egyes adásokra vonatkozó válaszadási határidők az érintett 
adásban, a nyereményjáték kérdés feltevésével együtt hangzanak el. Az egyes adásokra 
vonatkozó, az adásban megjelölt határidőn túl beérkező válaszok nem vesznek részt a 
sorsoláson. Sorsolás és eredményhirdetés: Az érintett adást követő adás utáni 7 munkanapon 
belül. 

3. A játékban való részvétel menete: 

A Street Kitchen műsorsorozat adásaiban feltett, az adott adásra vonatkozó nyereményjáték 
kérdésre történő hiány nélküli helyes válasz jatek@streetkitchen.hu e-mail címre történő 
leadásával a Játékos automatikusan elfogadja a Játék feltételeit, részt vesz a Játékban, a 
sorsoláson, valamint hozzájárul a Szervező direkt marketing megkeresésekre, illetve a 



Szponzor direkt marketing megkeresésekre. A játékban való részvételre vonatkozó 
adatkezeléshez történő hozzájárulás nélkül érvényes válaszbeküldés nem lehetséges. 

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, 
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb 
olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek 
teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel. 

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett 
Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pozitív reakció, illetve a feleken kívül 
álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető. 

Nyeremény: 

A heti nyeremények az adásban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra. 
Az adásban bemutatott nyereménykép illusztráció, és nem a képen konkrétan bemutatott 
nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra. 

Játék nyertese: 

A Street Kitchen műsorsorozatban a résztvevők által az egyes adásokban feltett nyereményjáték 
kérdésre helyes, hiánytalan megfejtést küldők között az adásban ismertetett és bemutatott heti 
nyeremények kerülnek kisorsolásra, számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével. A 
sorsolásokra hetente, az érintett adást követő adás utáni 7 munkanapon belül kerül sor. 

4. Nyertes értesítése, nyeremény átadása: 

A Szervező a nyertes Játékosokat e-mailben értesíti. A nyertesnek az Értesítést követően 3 
napon belül jelentkeznie kell a nyeremény átvételéért az e-mailes értesítőre adott válasz e-
mailben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 3 napos határidőn belül nem reagál, úgy 
a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. 

Az e-mailes értesítőben az alábbi személyes adatok bekérésére kerülhet sor:  

• Név: 
• Születési idő: 
• Születési hely: 
• Anyja neve: 
• Személyi igazolvány száma: 
• Adóazonosító jele: 
• TAJ száma: 
• Lakcíme: 

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval 
annak érdekében, hogy ő a nyeremény részleteit időben tudathassa a résztvevőkkel. Ennek 
megfelelően a nyertes Játékosok kötelesek a megkért személyes adataikat 3 napon belül 
megadni a Szervező számára. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek 



bármelyike nem tesz eleget, és így az információk időben való átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. 

A Játékos a fentebb meghatározott 3 napos határidőn belül élhet a GDPR szerinti helyesbítéshez 
való jogával is, azaz amennyiben, ha az általa megadott valamely adat pontatlanul került 
megadásra, azok módosítását kérheti a Szervezőtől.  Ha azonban a Játékos ezzel a jogával 3 
napon belül nem él, a Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt 
azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy 
tévesek. Ez esetben a Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen 
felelősség nem terheli. 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 
képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a 
nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.  

A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható. A nyeremény kézbesítése vagy 
átadása a sorsolást követően, de legkésőbb 30 napon belül történik. 

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg 
kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a 
szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos 
gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény 
átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. 
igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 

5. Adatvédelem, adatkezelés 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő 
tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez 
való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel megtörténik. Azáltal, hogy a 
Játékos e-mailben megküldi a nyereményjáték kérdésre adott választ, valamint az értesítő e-
mailben bekért adatait, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az 
alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

Cél: Az Adatkezelő általában műsoraihoz kapcsolódóan különböző játékokat szervez az általa 
üzemeltetett platformokon, amelyekben való részvételhez, illetve a nyeremény kisorsolásához 
bizonyos személyes adatokra van szükség. 

Jogalap: önkéntes hozzájárulás 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett játékokban 
részt kíván venni személyes adatainak megadása mellett 

Kezelt adatok és célja:  

• név - azonosítás 
• emailcím - kapcsolattartás 
• közösségi fiókok adatai - azonosítás 



• nyertes esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító igazolvány száma, 
adóazonosító jel - nyereményadó megfizetéséhez 

Adatok forrása: érintettől 

Adatkezelés időtartama: Nyeremény kézbesítését követő munkanapig 

Az adatkezeléshez való hozzájárulását a Játékos bármikor visszavonhatja, korlátozhatja, vagy 
kérheti adatai helyesbítését. Mindezen kérelmeket a Játékos az alábbi elérhetőségen közölheti 
a Szervezővel: hello@streetkitchen.hu. 

6. Adózási kérdések: 

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli. A nyertes köteles 
minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából 
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. 
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum 
kiállítására nem kerül sor. 

7. Vegyes rendelkezések: 

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos Szabályzatot. Szervező fenntartja a jogot, 
hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését 
is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos 
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

 Budapest, 2018.10.01.  

Lunchbox Produkciós Kft., Szervező 


