
Nyerj egy vásárlással 50 újdonságot! 

 

Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató 

Dátum: 2020. július 1. – július 31. 

Az Európa Könyvkiadó Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4., Adószám: 

10830042-2-13, a továbbiakban: Szervező) mint szervező és adatkezelő szervezi a jelen 

játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott nyereményjátékot 

(továbbiakban: Nyereményjáték). 

Jelen Szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot. 

A Játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. 

A Játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára az Európa 

Könyvkiadó oldalán (https://europakiado.hu/). 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

1. Részvételi feltételek 

A Nyereményjátékban minden természetes személy részt vehet, aki érvényes regisztrációval 

rendelkezik az Európa Könyvkiadó oldalán, valamint a Nyereményjáték időtartama alatt 

legalább egyszer, minimum 5000 Ft értékben vásárol a https://europakiado.hu/ oldalon a jelen 

Szabályzatban meghatározottak szerint (továbbiakban: Játékos). 

A Nyereményjátékban a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 

bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt. 

A Nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak a Szervező által közzétett 

játékfelhívásnak megfelelően legalább egyszer, minimum 5000 Ft értékben kell vásárolnia a 

https://europakiado.hu/ oldalon. Az értékhatár a megrendelés összegére vonatkozik, szállítási 

költséggel együtt. Több 5000 Ft értékű vásárlás növeli a Játékos esélyét a győzelemre. 

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti, 

amely írásbeli formának minősül. 

2. Határidők 

A Játékos felelőssége, hogy a Nyereményjáték felhívásokat, valamint a Játékos e-mail címére 

beérkező üzeneteket és értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem 

vállalnak felelősséget a Játékos mulasztásából adódó következményekért. 

3. Nyereményjáték időtartama 

A Nyereményjáték időtartama: 2020. július 1. – július 31. 

Sorsolás időpontja: 2020. augusztus 3. 

Sorsolás helyszíne: 1023, Budapest, Ürömi utca 48. 
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Eredményhirdetés: 2020. augusztus 3. 

4. A Nyereményjáték menete 

A Nyereményjáték az Európa Könyvkiadó oldalán (https://europakiado.hu/) zajlik. 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban, és jogosult legyen a 

nyereményre a következő játékfelhívás szerint kell eljárnia: 

2020. július 1. és 31. között látogasd meg a honlapunkat, és rendelj könyveket legalább 5000 

Ft értékben, mi pedig közben összeállítunk egy 50 kötetből álló csomagot a 2020-as és 2019-

es legfrissebb megjelenéseinkből, és augusztus elején kisorsoljuk, hogy a vásárlóink közül kié 

lesz az ajándék. 

A nyertes kisorsolását a Szervező végzi. A Szervező azon Játékosok közül sorsol, akik a 

játékidőszakon belül legalább egyszer, minimum 5000 Ft értékben kell vásároltak a 

https://europakiado.hu/ oldalon (szállítási költséggel együtt). 

A nyeremény: egy 50 db könyvből álló könyvcsomag.  

A könyvcsomagban szereplő könyvek: 

1. Paolo Giordano: Járvány idején 

2. Fonda Lee: Jáde város - Zöldcsont-saga I. 

3. Amitav Ghosh: A puskakereskedő legendája 

4. Anna Starobinets: A farkaslak - Állati nyomozók  1. 

5. Eva García Sáenz de Urturi: A fehér város csöndje 

6. Michelle McNamara: Eltűnök a sötétben - Egy nő megállíthatatlan hajszája a Kaliforniai 

Gyilkos után 

7. Anna Starobinets: A ragadozó jogai - Állati nyomozók 2. 

8. Barbara Taylor Bradford: Cavendon titka 

9. François Villon, Faludy György: Francois Villon balladái Faludy György átköltésében 

10. Jorge  Zepeda Patterson: A fekete trikó - Versenyben a halállal 

11. Milan Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége 

12. Jamey Bradbury: Ösztön 

13. James M. Longo: Hitler és a Habsburgok - A Führer bosszúja az osztrák királyi család ellen 

14. Jaron Lanier: Miért töröld magad azonnal a közösségi oldalakról?  - 10 érv 

15. Ámosz Oz: Kedves fanatikusok! - Levelek egy megosztott földről 

16. Amélie Nothomb: Szíved gyötörd 

17. Magyar Miklós: Az akasztófa árnyékában - François Villon 

18. Ngoc Thuan Nguyen: Csukott szemmel nyiss ablakot 

19. Szvetlana Alekszijevics: Csernobili ima 

20. Ocean Vuong: Röpke pillanat csak földi ragyogásunk 

21. Háy János: Ne haragudj, véletlen volt 

22. Christopher Paolini: A villa, a boszorkány és a sárkány - Történetek Alagaësiából, 1. kötet: 

Eragon 

23. Garrard Conley: Eltörölt fiú 

24. Háy János: A gyerek 

25. Edward Carey: Kicsi - Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye 

26. Daniel Tammet: Kék napon születtem 

27. Alice Walker: Az öröm titkának őrzői 

28. Tim Crane: A hit jelentése - A vallás egy ateista szemszögéből 

29. Stephen Butler Leacock: Gertrud, a nevelőnő 
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30. Markus Zusak: Clay hídja 

31. Cseh Tamás, Bérczes László: Cseh Tamás - Bérczes László beszélgetőkönyve 

32. Michael Katakis: Ernest Hemingway - Egy élet emlékei 

33. Brigitte Hamann: Erzsébet királyné 

34. Pajor Tamás: Haladó magyar - Dalversek 

35. Sylvia Plath: Az üvegbura - Mary Ventura és a Kilencedik királyság 

36. David Mitchell: Csontórák 

37. F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby 

38. Elif Shafak: 10 perc 38 másodperc 

39. Julian Rubinstein: A Viszkis 

40. Matteo Strukul: Casanova - A megtört szívek szonátája 

41. Melania G. Mazzucco: Veled vagyok - Brigitte története 

42. Cseh Tamás: Hadiösvény 

43. Nemes Péter: Amerigo - Egy szobrász, aki meghódította Rómát 

44. Rumena Buzsarovszka: A férjem 

45. Petneki Katalin, Petrich Kató: Gyermekvonat Angliába - Egy budai kislány levelei (1920-

1921) 

46. Carlos Ruiz Zafón: A Köd Hercege  

47. Arthur Brand: Hitler lovai  

48. Frank Goldammer: Rémember  

49. Stephen King: Az Intézet  

50. Paolo Giordano: Ide nekünk a csillagokat is! 

 

5. A nyeremény átvétele 

A nyertes Játékosokat a Szervező a megadott e-mail címén keresztül értesíti a további 

teendőkről. 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről való értesítés után 2 hétig a Szervezővel nem 

veszi fel a kapcsolatot, elveszti jogát a személyes megbeszélésre, valamint jelen Szabályzat 

elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő 

bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről. 

A nyertes Játékosnak meg kell adnia személyes adatait, illetve a Szervezők által kért 

információkat, nyilatkozatokat ahhoz, hogy nyereményére igényt tarthasson. A Játékos 

köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg. 

Szervező által bekért személyes adatok: a nyertes neve, telefonszáma, e-mail címe, a 

nyeremények kiszállításához szükséges cím. 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, a 

nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult. 

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. 

6. Adófizetés 

A Nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adó/személyi jövedelemadó fizetési 

kötelezettség. 

7. Szerzői jogok, felhasználás 



A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát.  

A Szervező jogosult saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás 

nélkül kizárni azt a Játékost a Nyereményjátékból: 

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban; 

- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1–2. 

pontjaiban meghatározott hozzátartozója; 

- aki az Európa Könyvkiadó felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált az 

Európa Könyvkiadó oldalán; 

- aki bármilyen módon megsérti, vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a 

Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét 

sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel; 

- aki az átvételhez szükséges személyes adatot nem adja meg; 

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel; 

- aki személyes adatait hibásan adja meg a Szervező részére, illetve személyes adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja; 

- aki valótlan vagy hibás nevet ad meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra 

irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan személyt jogosítson a nyereményre; 

- akit a Szervező egyéb okból jónak lát kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a 

Játékos az Európa Könyvkiadó oldalán nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy sérti a 

Szervező jogos gazdasági érdekeit. 

A Játékos kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt nyereményre. 

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve 

információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, észszerű és 

arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk 

alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a 

szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni. A szervező ilyen vizsgálatot csak az 

adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytat le. 

8. A Szervező felelőssége 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért. 

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték 

szünetmentességét, nem tehető felelőssé a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy 

megszüntetéséért. A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának 

működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, 

azokért azonban nem tehető felelőssé. Továbbá tekintettel arra, hogy a szoftver valamely 

vásárlást nem észlel, illetve ha a Játékos hibájából tévesen, rosszul lett leadva, illetve 

feltöltve, a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező kizár valamennyi kártérítési, 

kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így 

különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a 



Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért. 

9. Egyéb rendelkezések 

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről 

szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. 

10. Adatkezelési tájékoztató 

A Szervezők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatják a Játékost, 

hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása 

önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul. 

Az Európa Könyvkiadó oldalán történő regisztrációkor a Játékos kifejezetten, írásban 

hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, függetlenül attól, hogy a Nyereményjáték során 

mikor bocsátja a Szervezők rendelkezésére. 

A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv. 5. § 

(1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja alapján kezelik a Játékos által 

megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átadása 

érdekében: 

- név; 

- telefonszám; 

- e-mail cím; 

- a nyeremény kiszállításához szükséges cím. 

A Szervező szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes 

adatokat az Üzemeltető az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten 

használja fel. 

A Szervező mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. 

rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, 

és harmadik félnek át nem adja. 

Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az 

alábbiak: 

a) a nyereményátadás teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám, 

szállítási cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős partnereknek (GLS General 

Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., székhelye: 2351 Alsónémedi GLS 

Európa u.). Partnereink az adatvédelmi előírások tiszteletben tartása mellett a fent említett 

személyes adatokat kizárólag a cél érdekében használják, a cél teljesülését követően kötelesek 

azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adják. 

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a nyereményjáték esetében a cél 

megvalósulásáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig tart. 



A Játékos tájékoztatást kérhet a Szervező által kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatvédelmi incidens esetén annak 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. 

A Játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra, vagy annak 

egy részére történő kezelésének megszüntetését, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, az 

illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető 

kártérítést és sérelemdíjat. Hozzájárulását a Játékos bármikor, indokolás nélkül 

visszavonhatja. 

A Játékos jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján 

bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben 

kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen adatkezeléssel 

kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Szervező munkatársai is az 

info@europakiado.hu e-mail címen. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja 

meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, 

vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a 

Nyereményjátékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, 

a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget 

tenni. 

 

Európa Könyvkiadó Kft. 

2020.06.29. 

 


