
RÁDIÓ 1 HŰTÖD VAGY FŰTÖD BALÁZSÉKAT? JÁTÉK 
JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ („JÁTÉKSZABÁLYZAT”) 

Az „RÁDIÓ 1 HŰTÖD VAGY FŰTÖD BALÁZSÉKAT? JÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték (a 
továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Media Moment Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) (a 
továbbiakban: ”Szervező”). 

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel felételeit, az abban részt vevő felek, így a 
Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A jelen Játékszabályzat Játékos általi elfogadása esetén 
elektronikusan megkötött szerződés jön létre a Játékos és a Játék Szervezője között, amely magyar nyelven 
jön létre, arra a magyar jog rendelkezései irányadóak. Jelen Játékszabályzat a Játék teljes ideje alatt elérhető 
a www.radio1.hu/jatekszabalyzat weboldalon. A Játék weboldalának üzemeltetőjének neve, székhelye: 
Media Moment Kft.,1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

1.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 16. ÉLETÉVÉT 
BETÖLTÖTT, a 9.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy 
(”Játékos”) vehet részt a Játék 2. pontban írt időtartama alatt, amennyiben elfogadja a jelen 
Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és tudomásul veszi a Szervező 
rendelkezésére bocsátott – a webes regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, 
emailcím, telefonszám), a 8. pontban írtak szerinti kezelését (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 

1.2. A Játékosok a Rádió 1 weboldalán saját maguk által rendelkezésre bocsátott adataik alapján 
kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, 
technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervező 
felelősségét a jogszabályok által megengedett mértékig kizárja. 

1.3. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem 
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes 
rögzítésre kerülnek. 

1.4. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.  

1.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 
infrastruktúrájának 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, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a 
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó 
felelősségüket a jogszabályok által megengedett mértékig kizárják.  

1.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatják, 
és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

1.7. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a 
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen 
generált e-mail címekkel, vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a 
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és 
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egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények 
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy 
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó 
többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a 
Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban 
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan 
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

2. AZ JÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Játék 2021. március 8. – 2021. március 12. között minden nap 06 óra 00 perctől 10 óra 00 percig 
tart. 

3. AZ JÁTÉK MENETE 

A Játék időtartama alatt a Rádió 1 weboldalán megtalálható egy szavazós űrlap a http://radio1.hu/
daikin webcímen, melynek kitöltésével vehetnek részt a Játékosok a Játékban. 

Az űrlapon kitöltendő kötelező elemek: 
• Név 
• Telefonszám 
• Játékszabályzat és adatkezelési feltételek elfogadása mező 

A regisztráció (továbbiakban Pályázat) során a játékos bekerül a nyeremény sorsolásába. 

4. NYEREMÉNYEK 

4.1. A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között a játék ideje alatt minden nap 
09 óra 00 perc és 10 óra 00 perc között  1 db nyertes Pályázatot sorsol ki, összesen 5 db nyertes 
Pályázat a Szervező székhelyén (cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) háromtagú sorsoló 
bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a 
sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Ha a nyertes pályázata bármely okból érvénytelen 
vagy a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a 
tartaléknyertes jogosult. 

A sorsoláson a véletlenszerűség elvét követő alkalmazással (random.org) kisorsolt játékos jogosult a 
nyereményre.  
4.2. A játék nyereménye: 5 db Daikin klíma 

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA 

A Szervező a Játék eredményéről  játék ideje alatt minden nap 09 óra 00 perc és 10 óra 00 perc 
között  értesíti a nyertest a megadott telefonszám felhívásával („Értesítés”). Ha nyertes Játékos nem 
érhető el az Értesítéssel, abban az esetben a háromtagú sorsoló bizottság új Játékost sorsol ki.  

6. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, AZ ÁTVÉTEL FELTÉTELEI: 
A nyeremények beszereléssel együtt a Nyertes által megadott címen kerülnek átadásra történik. 
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A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a 
Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés 
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a 
Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi 
feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 16. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából 
eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

7. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK 

A Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatban semmilyen költség vagy adókötelezettség nem 
terheli, a nyeremények átvételével kapcsolatos esetleges postai költségeket a Szervező viseli. 

8. ADATVÉDELEM 

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás jogalapja Játékos hozzájárulása, ahol a Szervező 
szolgáltatása a Játékban való részvétel és ezen keresztül a nyeremény megnyerésére való lehetőség 
biztosítása, a Játékos szolgáltatása pedig a 3. pontban leírt magatartások tanúsítása. 

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait hozzájárulás jogalapja alapján kezeli:  
- teljes név, emailcím 

A nyertes Játékosok esetében a Szervező kezeli még a Játékos lakcímét is, melyet a nyeremények 
kézbesítésének céljára használ fel. 

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása. Azok, akik a Játékban részt vesznek, hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Media Moment Kft., mint Szervező a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (név, 
emailcím, telefonszám) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban 
írtak szerint kezelje. A Szervező az opcionálisan megadott személyes adatokat (születési év, nem, 
lakhely (város)) statisztikai célokra használja, a hallgatói bázis megismerésének érdekében, valamint 
hírlevélre feliratkozás esetében a tartalom targetálásának érdekében. 

Azon Játékosok, akik kipipálják a hírlevélre való feliratkozást a regisztráció során, felhatalmazzák a 
Szervezőt arra, hogy visszavonásig marketing tartalmú email üzenetet küldjön a Játékos számára. 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az 
info@radio1.hu címen. Ezen kívül a Játékos személyes adatainak törlését bármikor kérheti, azonban 
amennyiben a Játékos Játék időtartama alatt kéri személyes adatai törlését, (kivéve opcionálisan 
megadható adatok) úgy tudomásul veszi, hogy a szerződéstől történő elállásnak minősül, így a 
Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 
A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a Szervezőhöz a fenti pontokban 
meghatározott elérhetőségein, az info@radio1.hu címre, vagy közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetve jogainak 
megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A Szervező kérésre a Játékost tájékoztatja jogorvoslati 
lehetőségéről és eszközeiről. 
A Szervező adatkezelésére a http://www.radio1.hu/jogi-szabalyzat/ oldalon található adatvédelmi 
tájékoztatóban foglaltak irányadóak. 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
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9.1. A Játékkal kapcsolatban információk kérhetők és a Játékszabályzat megtekinthető munkanapokon 
10:00 és 16:00 óra között a Media Moment Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.). 

9.2. Egy Játékban egy Játékos csak egyszer nyerhet. Egy Játéknak számít egy adott időszak alatt azonos 
témában, azonos módszerrel bonyolított Játék. 

9.3. A Játékból ki vannak zárva a Media Moment Kft. és a RadioFactory Kft. dolgozói, és ezen 
személyek Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék 
lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

9.4. A Játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb Játékban. 
9.5. Az a Játékos, aki nem a valós - később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a 

Játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át. 
9.6. A nyeremény a Játékos nevére szól, másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható át.  
9.7. A Pályázatok/regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós 

adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának késedelméért, ill. az átadás során keletkezett 
károkért a Szervező felelősségüket a jogszabályok által megengedett mértékben kizárják. 

9.8. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét 7 napon belül, öt alkalommal történő sikertelen 
kapcsolatfelételi kísérlet ellenére sem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

9.9. A Szervező a jogszabályokban megengedett mértékig kizárják a felelősségét minden szervert ért 
külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás 
folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes 
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállalnak. 

9.10. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, 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. 

9.11. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely 
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

9.12. A Szervező a jogszabályok által megengedett mértékig kizárják a felelősségét a Weboldal rajta 
kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy 
korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést 
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. 

9.13. A nyereményekkel kapcsolatban további információ kérhető a Media Moment Kft. székhelyén.  
9.14. A Media Moment Kft. jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen 

módon a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 
9.15. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget, a Media Moment Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot 
szüneteltesse, vagy törölje. 

9.16. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Media Moment Kft. mindenkor 
hatályos Általános Nyereményjáték Szabályzata az irányadó, amely az alábbi hivatkozáson 
elérhető: www.radio1.hu/jatekszabalyzat  

9.17. A Játékos kijelenti, hogy a Media Moment Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát 
megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt 
kötelezettségek betartását vállalja. 

Budapest, 2021. március 4. 

Media Moment Kft. 
Szervező 
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