MKB PLAZA 2022 SPORTKAMPÁNY KVÍZJÁTÉK
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
(„Játékszabályzat”)
1. A Tudásalapú játék szervezője és Lebonyolítója
Szervező és Lebonyolító: Az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca
38. cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10040952) MKB Plaza Tudásalapú játékot szervez (továbbiakban: "Játék"), amelyben
teljesítési segédként Lebonyolító vesz részt.
Lebonyolító: Whitedog Media Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105.,
cégjegyzékszám: 01-09-378071).
2. Részvételi feltételek
2.1. A Játékban kizárólag azok vehetnek részt (a továbbiakban Résztvevő), akik:
a) már csatlakoztak az MKB Plaza Programba, azaz sikeresen regisztrálnak az MKB
Plaza Programba, és
b) a Játékszabályzat megismerését és elfogadását követően a jelen Játékszabályzat 4.
pontjában foglaltaknak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre, és
c) nem áll fenn velük szemben a jelen Játékszabályzat 2.4. pontja szerinti kizáró ok.
2.2.
Az
MKB
Plaza
Program
igénybevételi
feltételei
https://www.mkb.hu/plaza/reszvetelifeltetelek oldalon ismerhetők meg.
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Az MKB Plaza tagok személyes adatainak a kezeléséről általános információ a
mkb.hu/plaza/adatkezelesitajekoztato weboldalon található.
2.3. A Játékban minden Résztvevő kizárólag egy MKB Plaza Program regisztrációval
és egy alkalommal vehet részt.
2.3.1. A Szervező jogosult bármely Résztvevőt kizárni a Játékból, illetve a díjazásból,
ha ellenőrzése során megállapítja, hogy valamely Résztvevő több MKB Plaza fiókkal
vesz részt a Játékban. A kizárásról a Szervező nem értesíti a Résztvevőt.
2.3.2. A Játékban való részvétel során a kérdésekre adott válaszok beküldését
követően a rendszer nem engedi újabb válaszok beküldését.
2.3.3. A Játékban kizárólag valós e-mail-címmel lehet részt venni.
2.4. Nem vehetnek részt a Játékban:
a.) a Lebonyolító alkalmazottai, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói (a
Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározottak szerint);
b.) a Szervezőnek a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő
munkatársai, illetve az itt felsorolt személyek közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) 2.).
3. A Játék időtartama
A Játék 2022. augusztus 1. napjának 00:00:01 órájától 2022. augusztus 14.
napjának 23:59:59 órájáig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után beérkezett
válaszokat küldők a Játékban nem vesznek részt.
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4. A Játék menete
Minden MKB Plaza tag az általa regisztrációkor megadott email címére kap egy a
játékról szóló hírlevelet, és a hírlevélből kattintva jut el a Résztvevő a Játék felületére.
A Játék megkezdését megelőzően Résztvevőnek meg kell ismernie és el kell fogadnia
a Játékszabályzatot, majd a Játszom gombra kattintva indíthatja el a Játékot. A
Résztvevőnek 4 (négy) darab, a kedvezményadó partnerre vonatkozó, tudásalapú
kérdésre vonatkozóan kell a négy megadott lehetőség közül a helyes választ
megjelölnie, majd a lehető legrövidebb időn belül a befejezés gombra kattintva
beküldeni a megjelölt válaszokat.
A rendszer adatbázisa automatikusan rögzíti a Játék megkezdése és a beküldés között
eltelt időt (Játékidő), amelynek alapján megállapítja, hogy mely Résztvevő tudott
leggyorsabban a megadott kérdésekre helyesen válaszolni. A Játékidő a Játszom
gombra kattintással kezdődik. A Játékidő megállapítása szempontjából a szerver
időmérő rendszerének adatai az irányadók.
5. Díjazás és a díjazottak kiválasztása
5.1. Fődij: 1 (egy) darab 300 000 Ft értékű ajándékutalvány a Játék időtartama
alatt
leggyorsabban válaszoló Résztvevőnek, aki a legrövidebb idő alatt válaszol
hibátlanul mind a négy feltett kérdésre. Az ajándékutalvány egy Orbea Onna MTB
kerékpárra váltható be a BikeArt Center üzletében
5.2. 2. díj 1 (egy) darab 200 000 Forint értékű Zergesport ajándékutalvány a Játék
időtartama alatt a 2. leggyorsabban válaszoló Résztvevőnek, aki a legrövidebb idő
alatt válaszol hibátlanul mind a négy feltett kérdésre.
5.3. 3. díj 1 (egy) darab 150 000 Forint értékű Rudy Project ajándékutalvány a
Játék időtartama alatt a 3. leggyorsabban válaszoló Résztvevőnek, akik a legrövidebb
idő alatt válaszol hibátlanul mind a négy feltett kérdésre.
5.4. 4-7. díj (egy) darab 50 000 Forint értékű Iloverunning.hu ajándékutalvány a
Játék időtartama alatt a 4-7. leggyorsabban válaszoló Résztvevőnek, akik a
legrövidebb idő alatt válaszol hibátlanul mind a négy feltett kérdésre.
5.5. 8-10. díj 1 (egy) darab 20 000 Forint értékű Sponser.hu ajándékutalvány a
Játék időtartama alatt a 8-10. leggyorsabban válaszoló Résztvevőnek, akik a
legrövidebb idő alatt válaszol hibátlanul mind a négy feltett kérdésre.
5.6. A Díjak juttatója az MKB BANK NYRT, a díjak utáni adófizetési
kötelezettségnek a BANK eleget tesz a mindenkor hatályos adótörvényekben
foglaltaknak megfelelően. A Díjakkal kapcsolatos minden egyéb esetleges költség a
Díjazottakat terheli. A Díjazottak a Díjakkal kapcsolatban minőségi vagy egyéb
kifogást, illetve reklamációt a jogszabályi keretek között és kizárólag a díj
kibocsátójával szemben érvényesíthetnek.
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5.7. Egy Résztvevő legfeljebb 1 (egy) díjra jogosult.
5.8. A Díjak készpénzre nem válthatók át. A felhasználás körében – ide értve annak
elmaradását is a Résztvevő részéről – a Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli.
6. A Díjak átadása
6.1. A Játék lezárását követően a díjazott Résztvevők legkésőbb 2022. augusztus 31éig kapnak értesítést az MKB Plaza Programban regisztrált e-mail címre megküldött
üzenetben:
- a Díjról az összeg, valamint
- a Díj beváltásának feltételeiről, mint az utalvány/voucher felhasználásának módja,
érvényességi ideje, illetve az utalvány átvételi módja.
6.2. A Díjak átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a jelen
Játékszabályzatban kifejezetten nem hivatkozott költségek és kiadások a Résztvevőt
terhelik. A Résztvevő által közölt hibás vagy hiányos név vagy email cím megadása a
Résztvevő kockázata, a Díj ezen okból meghiúsuló átadásáért sem a Szervezőt, sem a
Lebonyolítót nem terheli felelősség.
7. Egyéb feltételek
7.1. A Játékban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak
megszegésével a Szervező/Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű
felelősséggel tartozik a károkozó, a Résztvevő.
7.2. A kérdések megválaszolásához szükséges internetkapcsolat biztosítása a
Résztvevő költsége és kockázata. Az üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási
sebesség
a
kiszolgáló
technikai feltételeinek
függvénye, amelyért
a
Szervezőt/Lebonyolítót felelősség nem terheli. Az adatátviteli hálózat terheltsége és
egyéb, a Szervező érdekkörébe nem tartozó körülményekért, hibákért, hiányosságokért
a Szervezőt/Lebonyolítót felelősség nem terheli, ide értve - de nem kizárólagosan - a
hálózati torlódást, lefedettségi, kapcsolati hibákat, az eszközök teljesítményét,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartását is.
A Szervezőt/Lebonyolítót nem terheli felelősség azért sem, ha az elektronikus üzenet
nem érkezik meg, vagy nem kellő időben érkezik meg a Résztvevőhöz vagy a
Szervezőhöz/Lebonyolítóhoz abból az okból, mert:
- nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy
- a Résztvevő e-mail-címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető, vagy
- a Résztvevő e-mail-fiókja betelt, és nem képes további üzenetek fogadására, vagy
- az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból
kifolyólag nem kézbesíthető a Résztvevő számára az üzenet.
8. Adatkezelés
A Játékban való részvételre a 2. pontban meghatározott Résztvevők jogosultak.
Az adatkezelés célja
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A Játék lebonyolítása, a Díjak átadása, és a Díjakkal kapcsolatos számviteli és adójogi
kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Résztvevő hozzájárulása (elsődleges
jogalap) a Játékban való részvétel érdekében, a Díj átadásával a Résztvevőre
vonatkozó jogok és kötelezettségek teljesítése vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése (másodlagos jogalap).
A Résztvevők személyes adatai szükségesek lehetnek a Bank mint Szervező
számviteli és adójogi jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez, a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.
A kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja érdekében a 2.3. pontban feltüntetett adatokat kezeljük.
Az adatkezelés időtartama
A Díj átadásáig a Bank az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli a
személyes adatokat. A Díj átadását követően az esetleges adózási jogszabályi
megőrzési idő elteltéig, illetőleg a Díjjal kapcsolatos esetleges jogi igények
érvényesíthetőségének elévüléséig (5 év).
Az adatokat a Bank őrzi meg a fent jelzett időtartamig, a Lebonyolító a részére átadott
adatokat a Díj beváltására rendelkezésre álló időtartam elteltét követően – kivéve
panasz esetén – indokolatlan késedelem nélkül törli.
A Bank által igénybe vett adatfeldolgozó
Whitedog Media Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105., cégjegyzékszám:
01-09-378071
A Whitedog Média Kft. küldi ki a játékról szóló hírleveleket, bennük a személyre
szabott játéklinket, melyre kattintva tud résztvenni a játékban az érdeklődő MKB
Plaza tag.
Az érintett jogai és a jogorvoslati lehetőségek
A Résztvevő az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a
megjelölt célra történő kezelésének megszüntetését kérni, ezzel egyidejűleg azonban a
Játékból kizárásra kerül.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a
Résztvevőket a módosításokról.
A Résztvevő a személyes adatai kezelésével összefüggő jogok mibenlétéről,
gyakorlásuk részleteiről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről további részletes
információkat a www.mkb.hu weboldalon megtalálható Adatkezelési tájékoztatóból
tudhat meg.
A Résztvevő a személyes adatai kezelésével összefüggésben élhet hozzáférési,
helyesbítési törlési jogával, emellett kérheti az adatkezelés korlátozását. A Résztvevő
személyes adatainak törlése a Játékból való automatikus kizárást vonja maga után. A
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Résztvevő személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmeit a mkbplaza@mkb.hu email címen nyújthatja be.
A Résztvevő adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz
fordulhat.
Az MKB Bank kijelenti, hogy a Résztvevő Játékhoz szükséges személyes adatait a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,
valamint a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) rendelkezéseinek
megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.
9. Vegyes rendelkezések
Szervező és Lebonyolító az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el
a rendszer működtetése terén, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen
technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a Résztvevőket ért
veszteségekért.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék azonnali lezárására indokolási kötelezettség
nélkül a Játék időtartamának eltelte előtt, amelyről a www.mkb.hu/plaza honlapon ad
tájékoztatást.
MKB Bank Nyrt.
Budapest, 2022. július 25.

