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TÚRÁZZ HAJDÚ-BIHARBAN 

RÉSZVÉTELI- ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZ-

TATÓ 

 

1. HATÁLY: A jelen részvételi- és nyereményjáték szabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) a Hajdú-

Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.) mint szervező (a továbbiakban: 

„Szervező”) által meghirdetett Túrázz Hajdú-Biharban programra vonatkozik. A szervező a nyere-

ményjátékot az Interreg Europe programban támogatást nyert OUR WAY („PreservatiOn and promo-

tion of natUral and cultural heRitage through GreenWAYs” – „A természeti és kulturális örökség 

megőrzése és népszerűsítése zöldutak segítségével”) projektje keretében valósítja meg. 

 

Program címe:   Túrázz Hajdú-Biharban 

 

Időtartama:   2022. november 30. – 2023. november 30. 

   

 

Menete: A résztvevők a program teljes időtartama alatt letöltik a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

honlapjáról (www.hbmo.hu) a Hajdú-Bihar Zöld Útlevelét, a program időtartama alatt bejárják az 

Alföldi Kék Túra Hajdú-Bihar megyei szakaszát, amit az Alföldi Kék Túra bélyegzői lenyomatainak 

a Hajdú-Bihar Zöld Útlevele dokumentumon történő elhelyezésével igazolnak és a bélyegzőkkel hi-

ánytalanul ellátott Útlevelet 2023. november 30. 24:00 óráig visszaküldik a Hajdú-Bihar Megyei Ön-

kormányzat címére (4024 Debrecen, Piac u.54).   

 

A hiánytalan bélyegzőkkel ellátott Hajdú-Bihar Zöld Útlevelet beküldők között egy-egy darab 30.000 

Ft, 20.000 Ft, valamint 10.000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. Valamennyi 

hiánytalan bélyegzőkkel ellátott Hajdú-Bihar Zöld Útlevelét beküldő részt vehet a sorsoláson. (A 

nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók! Pótnyertes nem kerül kivá-

lasztásra.) 

 

2. RÉSZVÉTEL: A Túrázz Hajdú Biharban programban részt vehet az a természetes személy, aki 

letölti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlapjáról a Hajdú-Bihar Zöld Útlevelét, a program 

időtartama alatt bejárja az Alföldi Kék Túra Hajdú-Bihar megyei szakaszát, amit az Alföldi Kék Túra 

bélyegzőivel igazol és a bélyegzőkkel, valamint a nevével és értesítési e-mail címével ellátott útleve-

let 2023. november 30. 24:00 óráig postai úton visszaküldi a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

címére (4024 Debrecen, Piac u.54).   

Kiskorú személy esetében a részvétel további feltétele a kiskorú játékos személyes adatainak a nye-

reményjátékban történő részvétel céljából történő kezeléséhez, illetőleg nyertessége esetére a róla 

történő fotódokumentáció készítéséhez, illetőleg a fotóknak a Szervező nyereményjátékkal kapcso-

latos kommunikáció tevékenysége során történő felhasználásához a törvényes képviselő hozzájáru-

lása. A törvényes képviselő hozzájárulásának megadását a Szervező honlapjáról letölthető 

http://www.hbmo.hu/
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hozzájáruló nyilatkozat megfelelő kitöltésével és annak a Hajdú-Bihar Zöld Útlevelével együtt tör-

ténő beküldésével kell igazolni. 

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói és e személyek 2013. 

évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ban meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. 

 

3. EREDMÉNYHIRDETÉS: Az a játékos, aki hiánytalan bélyegzőkkel ellátott Hajdú-Bihar Zöld 

Útlevelet küld be, automatikusan részt vesz a nyereményjátékban. Kiskorú játékos esetén további 

feltétel a törvényes képviselő fent említett hozzájáruló nyilatkozatának beküldése is. 

Egy résztvevő (játékos) kizárólag egy Zöld Útlevél beküldésével vesz részt a játékban, vagyis az 

azonos személy által beküldött, több hiánytalanul kitöltött Zöld Útlevél a nyerési esélyt nem növeli. 

Valamennyi résztvevő közül a nyertest 3 fős sorsolási bizottság sorsolja ki, melyről jegyzőkönyv 

készül. A jegyzőkönyv tartalma személyesen a Szervező székhelyén megtekinthető. A díjak nyerte-

seinek sorsolására és az eredményhirdetésre 2023. december 7-én kerül sor.  

 

4. NYERTES KIÉRTESÍTÉSE: a Szervező a Nyereményjáték díjainak nyerteseit a Facebook ol-

dalán teszi közzé, közölve a nyertes útlevélben feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatának 

nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyereményjáték nyerteseivel emailben a sorsolást 

követő 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot. Amennyiben a nyertes 10 napon belül nem reagál 

a Szervező megkereső üzenetére, akkor a nyereményre való jogosultsága megszűnik. 

 

5. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE: a nyertesek kizárólag személyesen, a Szervező székhelyén 

(4024 Debrecen, Piac u. 54.), az email címükre megküldött értesítést követő 30 napon belül vehetik 

át nyereményüket.  

A nyertesek (kiskorú személy esetén törvényes képviselője) hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a 

nyeremény átvétele során róluk fotódokumentáció készüljön, és azt a Szervező kommunikációs tevé-

kenysége (sajtóközlemények, sajtóhírek, Facebook megjelenés stb.) során felhasználhassa és közzé 

tegye. 

 

A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező vi-

seli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás 

költségei) a Nyertest terhelik. 

 

6. ADATKEZELÉS: A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal 

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adat-

védelmi rendelet, a GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény) összhangban, a jelen szabályzat szerint kerül sor. A Szervező a 
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Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott 

célokra kezeli.  

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlapjáról letöltött, majd 

kitöltött és visszaküldött Hajdú-Bihar Megye Zöld Útlevele olyan megerősítésnek minősül, mely fél-

reérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezésüket adják az őket érintő személyes 

adatok kezeléséhez jelen Szabályzat szerint. Kiskorú esetében további feltétel a törvényes képviselő 

adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának beküldése is. 

Az adatkezelés célja: a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremények átadása.  

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogo-

sítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához kapcsolódóan (az adatkezelés jog-

alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) a résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatá-

son alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulásán alapul.  

A kezelt személyes adatok köre: a résztvevő Hajdú-Bihar Megye Zöld Útlevelében feltüntetett adatai 

(név és email cím), kiskorú esetén továbbá a törvényes képviselő neve és aláírása az adatkezeléshez 

történő hozzájáruló nyilatkozaton, a nyeremények átvétele esetén az átvevő személy neve és aláírása 

(kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírása). 

Az adatkezelés időtartama: a Túrázz Hajdú-Biharban Program zárását követő 3 év (2026. november 

30.), mely időtartam az Interreg Europe program keretében megvalósuló projektek iratainak megőr-

zése kapcsán az Interreg Europe végrehajtására és lebonyolítására vonatkozó dokumentumokban elő-

írt időtartammal egyezik meg. 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel (kiskorú esetében a törvényes képviselő hozzájáruló 

nyilatkozatában) elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját meg-

értette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, 

harmadik országba nem kerül továbbításra. Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem alkalmaz. Az adat-

kezeléssel kapcsolatban megillető érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog, helyesbí-

téshez való jog, törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog az 

Adatkezelőkkel szemben érvényesíthetők.  

Az Adatkezelők megnevezése, elérhetőségei: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat; Postacím: 4024 

Debrecen, Piac u. 54.; e-mail: elnok@hbmo.hu telefon:06-52-507-519; honlap: www.hbmo.hu; 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal; Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.; e-mail: 

jegyzo@hbmo.hu telefon:06-52-507-524; honlap: www.hbmo.hu. 

 

Amennyiben Ön tájékoztatást kér az adatkezelőktől, a tájékoztatást a beérkezéstől számított 30 napon 

belül kötelesek az Ön számára megadni.  

Amennyiben Ön az adatainak helyesbítését, törlését, vagy zárolását kéri, a kérelem elbírálásáról az 

adatkezelők a beérkezéstől számított 30 napon belül kötelesek a kérelmet elbírálni, és döntésének 

megfelelően gondoskodnak az adat 5 napon belül történő helyesbítéséről, törléséről, illetve zárolásá-

ról. A kérelem elutasítása esetén az adatkezelők Önt erről közvetlenül értesítik, mely tartalmazza az 

elutasítás ténybeli és jogi indokait, továbbá a bírósághoz, valamint illetékes hatósághoz fordulás le-

hetőségét.  

Amennyiben megítélése szerint az adatkezelők tevékenységükkel, vagy mulasztással jogsértést kö-

vettek el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, panasz 

benyújtására jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Nemzeti 
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Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 

(1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu  

 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezései-

ről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem 

vállal. 

 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valam-

ennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt köve-

tően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel 

járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező kizár minden fele-

lősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüg-

gésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból 

eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, 

továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító jogsértésért való felelősséget. A 

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, il-

letve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.  

 

 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, 

mely esetben honlapján közleményt és a megváltozott új tartalomnak megfelelő Szabályzatot tesz 

közzé. 

 

Debrecen, 2022. 11. 30. 

http://www.naih.hu/

