
 
 

Országos IT Megmérettetés 2020 – Díjátadó és szakmai rendezvény (IT 

irányok 2021) nyereményszabályzat 

 

Az alábbiakban az Országos IT Megmérettetés 2020 versenyhez kapcsolódó Díjátadó és 

szakmai rendezvény ideje alatt futó nyereményjáték szabályai olvashatók: 

1. Fenti rendezvény online kerül megrendezésre, a szervező pedig IThon.info (a Human 

Priority Kft. tulajdona) (a továbbiakban „Szervező”) 

2. Szervező adatai: 

Cégnév: Human Priority Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5. 

Cégjegyzékszám: 13-09-204935 

Adószám: 23074651-2-43 

képviseletre jogosult (személy): Pulay Gellért 

3. A résztvevők Szervező YouTube csatornáján keresztül kapcsolódhatnak be a 

rendezvénybe. 

4. A nyereményjáték időtartama: 2021.01.22., 18:30-22:00 

5. A nyereményjáték során Szervező weboldalán 

(https://ithon.info/cegplusplus/nyeremenyjatek/) 7, azaz hét db kérdést tesz fel. 

6. A kérdésekre a válaszok a rendezvény előadásaiban hangzanak el. 

7. A legutolsó kérdésre a válasz a rendezvény legvégén lesz hallható. 

8. A nyereményjátékban 7, azaz hét nyertes kerül kihirdetésre. 

9. A válaszok beküldése az alábbi oldalon keresztül történik: 

https://ithon.info/cegplusplus/nyeremenyjatek/ 

10. A nyertesek azok lesznek, akiknek helyes válaszai leghamarabb beérkeznek.  

11. A nyereményekre azon játékosok jogosultak, akik az összes, tehát mind a 7 db kérdésre 

helyesen válaszolnak. 

12. A nyeremények: sör-rövidital, illetve chili válogatás 

13. Az összeállított nyereménycsomagok közül a legértékesebbet a leggyorsabb játékos 

kapja. 

14. A nyerteseket Szervező 2021.01.25-én, hétfőn, a rendezvényre való regisztrációjukkor 

megadott e-mail címen értesíti, illetve Facebook oldalán a nyertesek nevét feltünteti. 

15. Szervező a nyertesekhez postai úton juttatja el a nyereményüket, így postázási címüket 

a nyereményről való értesítéskor elkéri.  

16. Mivel a nyeremények között alkoholtartalmú italok találhatóak, a nyerteseknek az 

érvényes jogszabályi előírások alapján igazolniuk szükséges, hogy 18. életévüket 

betöltötték. 

17. Szervező a játékosok adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=lVpD78CflGA&feature=youtu.be
https://ithon.info/cegplusplus/nyeremenyjatek/
https://ithon.info/cegplusplus/nyeremenyjatek/
https://www.facebook.com/IThon.info


 
 

évi CXII. törvény, valamint a saját Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezései szerint jár 

el.  

 

Készült: Budapest, 2021.01.22. 

https://megmerettetes.hu/adatvedelem/

