
Magyar Nemzeti Galéria – Gránit Bank ‘Frida’ nyereményjáték 

 

A szervezés során a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria (1014 Budapest, Szent György 

tér 2.) és a  Gránit Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; Cégjegyzékszám:  

0110041028) mint Szervezők közreműködnek a Nyereményjáték lebonyolításában.  

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

I. Részvételi feltételek 

 

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a 

https://facebook.com/ weboldalon, valamint a Nyereményjáték időtartama alatt posztot 

kommentelnek és lájkolnak a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint (továbbiakban: 

Felhasználó).  

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy az Alkalmazást 

használni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával 

jogosult. 

Ha olyan Felhasználó regisztrál, aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve 

regisztrált a Facebookon, automatikusan kizárásra kerül. A Játékban nem vesznek részt azok a 

személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan, hiányosan, vagy nem adták meg. 

A nyereményjátékban résztvevők hozzájárulnak, hogy a szervezők a nyeremények átvételéről fotót 

készítsenek és azt közzé tegyék a közösségi média felületeiken. 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 

(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

 

II. Határidők 

 

A Felhasználó felelőssége, hogy a Nyereményjáték Facebook oldalát, valamint beérkező Facebook 

üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje. 

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így 

különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére. 

 

III. Nyereményjáték időtartama 

 

A Nyereményjáték 2018. július 2-ától 2018 július 6-áig tart. 



A napi díjak kisorslása az adott napon 24:00 óráig beérkezett pályázatokból történik. 

 

IV. A Nyereményjáték menete 

A Felhasználó feladata, hogy a játék időtartama alatt szervező oldalát kövesse, a megadott 

játékposztot lájkolja és alá kommentben megválaszolja az adott napi kérdést. Az oldal a Magyar 

Nemzeti Galéria és a Gránit Bank odala is lehet - a nyereményjátékkal kapcsolatos poszt mindkét 

szervezőnél közlésre kerül. A mindkét oldalon való kommentelés egy pályázatak számít a Felhasználó 

részéről.  

 

A sorsolást a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria  véletlenszerűen végzi. 

A Nyereményjátékban nem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy. 

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót 

terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás 

díjcsomagjától és annak konstrukciójától. 

 

V. Nyeremények 

A Nyereményjáték napi nyereményei naponta, azaz július 2-án, 3-án, 4-én, 5-én és 6-án kerülnek 

kisorsolásra.  

A nyereményjáték fődíja - az összes addigi pályázóból - 2018. július 6-án kerül kisorsolásra. 

 

A Nyereményjáték végén a Szervezők Facebookon felveszik a kapcsolatot a nyertesekkel az adataik 

egyeztetése céljából. 

 

A játékban az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 

 

Napi díjak:  

2018. július 2. / Eredményhirdetés: július 3. 

Páros lágytojástartó (Frida & Dalí) / OMM design, Jogger bluetooth fülhallgató, páros belépő a 

Magyar Nemzeti Galéria Frida Kahlo kiállítására, Gránit kocka (csokoládé) 

2018. július 3. / Eredményhirdetés: július 4. 

Great Modern Artists vászontáska / Andy Tuohy, Jogger bluetooth fülhallgató, páros belépő a Magyar 

Nemzeti Galéria Frida Kahlo kiállítására, Gránit kocka (csokoládé) 

2018. július 4. / Eredményhirdetés: július 5. 

Óriás kaktuszgyertya / Klevering, Jogger bluetooth fülhallgató, páros belépő a Magyar Nemzeti 

Galéria Frida Kahlo kiállítására, Gránit kocka (csokoládé) 



2018. július 5./ Eredményhirdetés: július 6. 

Porcelán utazóbögre szilikon tetővel, Jogger bluetooth fülhallgató, páros belépő a Magyar Nemzeti 

Galéria Frida Kahlo kiállítására, Gránit kocka (csokoládé) 

2018. július 6. / Eredményhirdetés: július 7. 

Limited edition Frida Kahlo vászontáska, Jogger bluetooth fülhallgató, páros belépő a Magyar 

Nemzeti Galéria Frida Kahlo kiállítására, Gránit kocka (csokoládé) 

 

Fődíj: 

2018. július 6. / Eredményhirdetés: július 7. 

A Gránit Bank digitális csomagja (egy Jogger Bluetooth fülhallgató, egy bluetooth hangszóró, egy 

power flat és egy 8 Gb-os pendrive) valamint a Frida Kahlo - Remekművek a Mexikóvárosi Mueo 

Dolores Olmedóból kiállítás katalógusa 

 

VI. A nyeremény átvétele 

 

A nyertes Felhasználókat a Szervezők a napi játék másnapján (öt alkalommal) teszik közzé és ezt 

követően értesítik őket a további teendőkről.  

Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legalább 2018. július 20-áig 

nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény 

átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki a levélben leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a 

kapcsolatot a Szervezőkkel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, 

írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről. 

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.  

 

VII. Felhasználó kizárása a játékból 

 

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül 

kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a Nyereményjátékból: 

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha 

regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként 

jogszabályt sért; 

- aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában 

meghatározott hozzátartozója; 



- aki bármilyen módon megsérti 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 a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel; 

- aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervezők részére, vagy szándéka egyéb 

módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más 

személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak 

Felhasználóként; valamint 

- akit, illetve amelyet a Szervezők egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen akkor, ha a 

Felhasználó a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel vagy 

nyilatkozataival sérti a Szervezők jogos gazdasági érdekeit. 

- aki más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba, illetve akivel kapcsolatban alapos 

gyanú merül fel, hogy más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba; 

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

kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők a lehetőségeikhez képest, ésszerű és arányos mértékű 

vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg 

döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőknek nem áll 

módjukban figyelembe venni. 

 

VIII. A Szervezők felelőssége 

 

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők nem szavatolják a Nyereményjáték 

szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy 

megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és 

alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására 

törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek. A Szervezők kizárnak mindenféle kártérítési, 

kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

X. Adatvédelmi nyilatkozat 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy az alkalmazásban, továbbá a 

Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a 

Felhasználó hozzájárulásán alapul.  



A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdés a) pontja, alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a 

Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény(ek) átadása érdekében: 

- név, 

- e-mail cím, 

- telefonszám 

- lakcím 

- Facebook ID 

Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai 

ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

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

egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további 

együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a 

Felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. 

§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt 

érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. 


