MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG
MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA REGISZTRÁCIÓHOZ
KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA

1. A Szervező
A nyereményjáték („Játék”) szervezője a Magyar Országos Horgász Szövetség (székhely: 1124 Budapest,
KOROMPAI UTCA 17.), (továbbiakban: „Szervező”, vagy úgy is mint MOHOSZ). Játék lebonyolításával összefüggő,
annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek és szervezetek, a
Bettery Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 3.) és a Horgászjegy Kft. (székhely: 1124 Budapest, Korompai
utca 17.) (továbbiakban együtt: „Lebonyolítók”) látják el.

2. A Játék résztvevői
2.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Magyar
Horgászkártya (horgászkártya) igénylése céljából a nyereményjáték időtartama alatt saját jogon vagy
gondviselőként (cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy érdekében) regisztrál
a) online a www.mohosz.hu weboldalról (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető regisztrációs felületen, vagy
b) személyesen (offline) a MOHOSZ valamely tagszervezeténél, vagy a tagszervezet horgászegyesületénél illetve
azok regisztrációs pontjain, és a regisztrációs díjat befizette.
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a MOHOSZ, a Lebonyolítók, mindezek választott tisztségviselői és
munkavállalói, valamint – a horgászszervezetek kivételével - minden, a Magyar Horgászkártya kampány
lebonyolításában érintett, a MOHOSZ-szal szerződésben álló cég tulajdonosai, vezető tisztségviselői és
munkavállalói, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában bármilyen módon közreműködő gazdálkodó
szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és mindezen személyek közeli hozzátartozói (Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerint).

3. A Játék időtartama
A Játék 2018. szeptember 01. 00 óra 00 perctől 2018. december 04. 23 óra 59 percig tart („Játék Időtartama”).
A Játékban kizárólag csak a 2018. szeptember 01. napjától 2018. december 04. napjáig tartó időszakban történt
érvényes regisztrálók és díjbefizetők vesznek részt.

4. A részvétel feltételei
A Játékban részt vesznek mindazon személyek, akik a Honlapon kialakított regisztrációs felületen a Játék
időtartama alatt a horgászkártya igénylése céljából érvényesen regisztrálnak, vagy a MOHOSZ valamely
tagszervezeténél, a tagszervezet horgászegyesületénél illetve azok regisztrációs pontjain személyesen (offline)
érvényesen regisztrálnak. Az érvényes regisztráció és ezáltal Játékban való részvétel további feltétele, hogy a
regisztráció díja – 2.200 forint – a megadott bankszámlán a Játék időtartama alatt jóváírásra kerüljön.
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5. A Játék nyereményei
A Szervező 100 darab nyereményt biztosít a Játékhoz, melyek együttes értéke összesen minimum 15.000.000
forint.
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
- 1. fődíj: 1 db RAV4 Hybrid személygépkocsi – 1 fő nyertes részére;
- 2. fődíj: 1 db floridai horgászutazás 1.500.000 Forint értékben 2 fő részére – 1 fő nyertes részére, aki három, a
Szervező által 2019. évre felkínált részvételi időpont közül választhat;
- 3 db külföldi, európai horgásztúra 2 – 2 fő részére – 3 fő nyertes részére, aki három, a Szervező által 2019.
évre felkínált időpont közül választhat; - 5 db belföldi horgásztúra 2 – 2 fő részére – 5 fő nyertes részére, aki
három, a Szervező által 2019. évre felkínált időpont közül választhat;
- 5 db tablet vagy okostelefon a Szervező választása szerint - 5 fő nyertes részére;
- 10 db nagyértékű horgászcikk-utalvány – 10 fő nyertes részére, az utalványok beválthatósági határideje 2019.
június 30. napja;
- 25 db 2019. évi MOHOSZ országos területi horgászjegy - 25 fő nyertes részére;
- 50 db egyéb nyeremény, egyenként minimum 10.000 Forint értékben – 50 fő nyertes részére.

6. A nyertesek személyének meghatározása
6.1. Egy Játékos egy nyereményre jogosult. Aki tehát egy nyereményre kisorsolásra kerül, a további
nyereményekre már nem válhat jogosulttá.
6.2. A nyertesek közjegyző jelenlétében bonyolított sorsolással kerülnek meghatározásra.
6.3. Előbb az 5. pont szerinti nyeremények közül a kisebb értékűek nyertesei, majd végül a 2. és 1. fődíjak
nyertese(i) kerülnek kisorsolásra.
6.4. A sorsolás időpontja és helyszíne: 2018. december 12., szerda, 14.00 óra, Magyar Országos Horgász
Szövetség, 1124 Budapest, Korompai utca 17. A sorsolás nem nyilvános.
6.5. A száz nyertes személyének kisorsolását követően, a nyerteseken túlmenően, a további Játékosok közül húsz
fő, mint tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek személye 1-től 20-ig sorszámozásra kerül. A
tartalék nyertesek a sorszámozás szerint kerülnek a kieső nyertesek helyére, azok húzásának sorrendje szerint.

7. A nyeremények átvétele, az átvétel elmulasztásának következményei
7.1. A Szervező a nyertest telefonon és e-mailben is értesíti azon a telefonszámon, illetve e-mail címen, melyet
a nyertes a regisztráció során megadott, a sorsolást követő 5 munkanapon belül.
7.2. A nyertesek ezen értesítést követő 30 napon belül jogosultak a Szervező által megadott helyen a
nyeremények átvétele, vagy az átvétel előzetes egyeztetése céljából megjelenni. A Szervező a nyertes
személyazonosságát jogosult okiratok (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) útján ellenőrizni. A
személyazonosság ellenőrzésének megtagadása a nyereményre jogosultság megszűnésével, vagyis jogvesztéssel
jár.
7.3. A nyeremények átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet a Játékos köteles aláírni. Ennek
megtagadása, elmulasztása a nyereményre jogosultság megszűnésével, vagyis jogvesztéssel jár.
7.4. A
tartaléknyertes akkor válik valamely nyeremény jogosultjává, ha az adott nyeremény nyertese az őt illető
nyeremény átvételére szabott határidőn belül nem veszi át a nyereményét, vagy a nyereményt visszautasítja,
avagy, ha a nyertes részvételének érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be, továbbá, ha a
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nyertessel a megadott elérhetőségein a fenti határidőn belül nem lehet felvenni a kapcsolatot. Valamely kieső
nyertes helyébe mindig a soron következő pótnyertes lép.
7.5. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítókkal a nyeremény átvétele,
illetve igénybevétele érdekében.
7.6. A nyeremények átadására a fenti írtak túl egyebekben a nyertessel egyeztetett helyen és időben kerül sor.
7.7. A nyeremények pénzre és más nyereményre nem válthatók át és csak a Szervező engedélyével ruházhatók
át.
7.8. A nyereményt átvevő Játékos az ingyenes nyereményekre vonatkozó szavatossági és jótállási, esetleg
kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás
nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező 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.
7.9. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítókkal annak érdekében, hogy a
nyeremény átadására a fenti határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a
nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét
ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a
Játékosra nézve jogvesztő.
7.10. 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.
7.11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik, illetve
amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának
a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A kizárás miatt, a Szervezővel vagy
Lebonyolítókkal szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani vagy kárigényt
érvényesíteni.

8. Adózási kérdések
8.1. A nyeremények után fizetendő adó összegét a Szervező viseli és fizeti.
8.2. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. A nyeremény
megszerzésének jogcímét az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Vegyes rendelkezések
9.1. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályzatot. 9.2. A részletes
játékszabályzat valamint annak adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető a Szervező honlapján
(www.mohosz.hu).
9.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék lebonyolítását szolgáló szoftver
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
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kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősségüket kizárják.
9.4. A nyereményekkel kapcsolatos költségek közül kizárólag az adó, valamint az 1. számú főnyeremény esetén
a gépkocsi átírás illetékét viseli a Szervező, minden egyéb felmerülő költség a nyertes Játékost terheli.

10. A Játékra vonatkozó adatvédelmi szabályok
Szervező és Lebonyolítók Kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban
meghatározott elvárásoknak.
A Játékos által megadott személyes adatokat Szervező bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és
ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja. A
Játékkal összefüggő adatkezelői feladatokat az üzemeltető látja el, míg az adatkezelés során Lebonyolítók
adatfeldolgozói feladatokat lát el.
Szervező megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során
tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos
jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédeni azokat a különböző kockázatoktól, így különösen:
jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.
Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:
- a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az
Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK. irányelve.
A résztvevők a regisztrációval a Játékban való részvételhez és a regisztráció során megadott adataik jelen
szabályzat szerinti nyereményjáték lebonyolítása érdekében történő kezeléséhez hozzájárulnak. A résztvevő a
Játékban történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék
lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a
Szervező megbízásából a Bettery Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 3.) mint adatfeldolgozó végzik.
Mind a Szervező, mind a Lebonyolítók a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően,
bizalmasan kezelik.
Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadásának regisztrálása és a nyertesek nevének közzététele
érdekében és céljából kezeli az adatokat.
Szervező és Lebonyolító a következő adatokat kezeli: - név, horgászkártya azonosító szám, cím, telefonszám,
email cím
A Játékban való részvétellel a Játékos egyidejűleg elfogadja jelen tájékoztatóban rögzítetteket.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. B) pontja.
A Játékos a megadott adatokat bármikor módosíthatja (megjegyzés: a Magyar Horgászkártya adatait nem tudják
a játékosok módosítani), vagy azok törlését kérheti a Szervezőtől.
Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény
átadását megelőzően, amennyiben ez szükséges - személyazonosító igazolvány alapján - leellenőrizze. A
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az
adatkezelés időtartama: A Szervező a Nyeremény(ek) átvételét követően 2. naptári hónap végéig kezeli a
Játékos(ok) Játék során megadott adatait, illetve, adóköteles nyeremény esetén az adókötelezettségre
vonatkozó adózási- és számviteli jogszabályokban
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Szervező a következő társaságokat vonja be a Játék lebonyolítása érdekében az adatkezelésbe:
- Bettery Kft (Cg: 01 09 302878) - Horgászjegy Kft. (Cg. 01-09-208798)
Ezen túlmenően az adatok továbbításra nem kerülnek. Játékos kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes
adatainak törlését vagy zárolását. Szervező a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
napon belül teljesíti. A Játékkal összefüggő adatvédelmi kérdéseket az Szervező következő elérhetőségeire lehet
megküldeni: titkarsag@mohosz.hu.
Amennyiben Játékos az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági
jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Játékos kötelességet vállal arra, hogy a regisztráció során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok a
valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért Játékos felel. Amennyiben a Játékos valótlan adatokat rögzít,
vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó adatvédelmi- és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési
szabályok szerint felel.

11. Záró rendelkezések
Jelen adatvédelmi szabályzatban nem részletezett kérdések tekintetében a Szervező általános adatvédelmi
tájékoztatójában írtak irányadóak, melyek megtekinthetőek a www.mohosz.hu weboldalon.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa külön értesítés és
indoklás nélkül.
A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar anyagi és
eljárásjogi jogszabályok irányadók, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek (joghatóság).
Budapest, 2018. augusztus 29.
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