
ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT

I. Bevezető rendelkezések

1. Az általános versenyszabályzat (a továbbiakban „ÁVSZ“) a Muziker a.s. weboldalain meghirdetett
versenyekre  vonatkozik,  kivéve  abban  az  esetben,  hacsak  a konkrét  verseny  szabályai  nem
rendelkeznek másként.

2. Az  ÁVSZ  meghatározza  a versenyhez  történő  csatlakozás  és  részvétel  feltételeit,  a verseny
nyereményeinek megszerzésének és leadásának feltételeit, leírja a versenyző jogait és kötelességeit,
valamint  a személyes  adatok  védelmének  bebiztosítását  a hatályos  jogszabályok  értelmében
a személyes adatok védelmével foglalkozó fejezetben.

3. A verseny meghirdetője a Muziker, a.s. társaság, Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, Szlovákia, 
Nyilvántartásba-vételi szerv: Pozsony I. Járásbíróság Kereskedelmi Cégjegyzéke, Részleg: Sa, 
Betétszám: 3337/B, Statisztikai szám: 35840773, Belföldi (magyar) adószám: 26909284-2-51, mint a 
muziker.com weboldal működtetője (a továbbiakban „Kihirdető személy”).

4. Versenynek (a továbbiakban „Verseny“) számít a Kihirdető személy bármelyik propagációs jellegű 
kampánya, melynek során bizonyos feltételek teljesítésével pénzjutalmat, vagy nem pénzjutalom-
jellegű nyereményt lehet szerezni (a továbbiakban „Nyeremény“).

II. A versenyben történő részvétel feltételei

1. A versenyek a muziker.com weboldal összes látogatójának vannak szánva.

2. A versenyekben  nem  vehetnek  részt  a Kihirdető  személy  alkalmazottai  és  ezen  személyek
családtagjai,  az  együttműködő  személyek  alkalmazottai  és  ezen  személyek  családtagjai,  üzleti
partnerek, akik a nyereményeket biztosítják a verseny keretein belül, ill. akik a versenyeket szervezik,
közvetítik,  támogatják,  technikát  biztosítanak  hozzá,  vagy  egyéb  módon  látják  el  feladataikat
a verseny körül.

3. A versenyekben  részt  vehet  az  összes  olyan  személy,  aki  teljesíti  a muziker.com  weboldalon
közzétett konkrét verseny összes egyedi szabályát, vagy egyéb megfelelő módon, hacsak a konkrét
verseny  szabályai  között  nem  volt  megszabva  a minimális,  18  éves  korhatár,  vagy  ha  a konkrét
verseny feltételei között nem szerepelt, hogy a versenyen csak természetes személy vehet részt. 

III. A verseny végrehajtása és az eredmények nyilvánossá tétele

1. A versenyre történő jelentkezés feltételeit, a verseny tárgyát, a verseny folyamatát és a verseny
kiértékelésének módját a Kihirdető személy közzéteszi a muziker.com weboldalain a konkrét verseny
egyedi szabályainak keretein belül.

3. Ha a verseny feltétele a verseny futamideje alatt történő szolgáltatás-,  vagy termékvásárlás,  ez
a megrendelés leadása és az összeg kifizetése után tekintendő teljesítettnek (személyes átvétel, vagy
utánvétes vásárlás esetén a feltétel az eszközök átvételekor történő kifizetés pillanatától tekintendő
teljesítettnek,  banki  átutalás  esetén  pedig  abban  a pillanatban,  amikor  az  összeg  megjelenik
a Kihirdető személy számláján).



IV. A nyeremény megszerzésének feltételei

1. Az  a személy  a nyertes,  aki  szabályosan és  a legnagyobb sikerrel  teljesítette  a konkrét  verseny
összes egyedi szabályát, vagy ki lett sorsolva, vagy a konkrét verseny egyedi szabályainak megfelelően
lett  meghatározva,  vagy  a konkrét  verseny  egyedi  szabályainak  megfelelően  lett  kinevezve,  és
megadta személyének szabályos és összetéveszthetetlen azonosításához szükséges adatokat, melyek
a feltételek szerinti jogok és kötelességek megvalósítására szolgálnak. 

2. Hacsak  a konkrét  verseny  egyedi  szabályai  nem  rendelkeznek  másképp,  a versenybe  minden 
vásárlás  alkalmával  be  lehet  kapcsolódni.  Hacsak  a  konkrét  verseny  egyedi  szabályai  nem 
rendelkeznek másképp, elég beírni a speciális kódot a megjegyzés mezőbe a vásárlás során, és Ön 
bekerül  a játékba!  Annak  érdekében,  hogy  listázhassuk  nt  a versenyben,  fel  kell  dolgoznunk 
a megrendelési  azonosítóját.  Ebből a célból kifolyólag – amennyiben Ön szabadon úgy dönt, hogy 
bekapcsolódik  a versenybe  -  a Működtető  -  MUZIKER,  a.s.,  Székhelye:  Drieňová 1/H, 821 01 
Bratislava,  Statisztikai  szám:  35840773  (a  továbbiakban  „működtető“)  feldolgozza  az  Ön 
megrendelési  azonosítóját,  telefonszámát  és  e-mail  címét  az  Európai  parlament  és  tanács  (EU) 
2016/679 rendeletének 6. bekezdésének 1 f) pontja értelmében, mely a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/ES rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szól. Az Ön 
személyes  adatait  a működtető  az  Ön,  versenyen  történő  részvételének  nyilvántartásba  vétele 
végett, az adott verseny kiértékelése végett, és az Önnel történő, a nyeremény átadását indítványozó 
kapcsolatfelvétel  véget t  dolgozza  fel.  A működtető  a verseny  kiértékelése  alat t  dolgozza  fel a 
személyes adatait, és ha Ön a nyertes, a megrendelési azonosítóját közzétesszük weboldalunkon. 
Mint  érintet t  személy,  bármikor  elutasíthatja  az  ilyen  típusú  feldolgozást.  Minden,  a  személyes 
adatok védelmével  összefüggő  információ,  beleértve  az  Ön,  mint  érintet t  személy  jogai  elérhető a 
weboldalunkon, a „Személyes adatok védelme“ fejezetben.

3. A verseny  nyertesének  megrendelési  azonosítója  a verseny  kiértékelése  után  a működtető
weboldalán lesz közzétéve. Ezzel a céllal dolgozzuk fel az Ön megrendelési azonosítóját a 6. bekezdés
1  f)  pontjának,  a személyi  adatok  védelméről  szóló  általános  rendelet  értelmében.  Mint  érintett
személy, bármikor elutasíthatja az ilyen típusú feldolgozást. 

4. A nyeremény nem átruházható, és kizárólag a nyertes tulajdonát képezi.  Abban az esetben, ha
a nyertes  nem  tudja  átvenni  a nyereményt  (termék,  szolgáltatás  átvételével,  eseményen  történő
részvétellel,  kedvezmény  vagy  egyéb  bónusz  érvényesítésével,  stb.),  a nyereményhez  való  joga
megszűnik,  és  a nyertes  nem jogosult  további  kompenzációra.  A nyertes  nem jogosult  helyettest
kijelölni saját maga helyett. A helyettes nyertest a Meghirdető személy sorsolással határozza meg,
vagy  a Meghirdető  személy  a sorban  következő (második)  legsikeresebb  versenyzőt  nevezi  ki
nyertesnek. 

5. A nyereményre való jog abban az esetben is megszűnik, ha a nyertes bármilyen, a konkrét verseny
általános  és/vagy  egyedi  szabálya  által  meghatározott  kötelességet  sért,  vagy  ha  a jó  erkölccsel
szemben  cselekedik  (valótlan  adatokat  szolgáltatott,  csalással  szerezte  a nyereményt,  stb.),  ha
a nyereményt  nem  vette  át  a meghatározott  vagy  megegyezett  időn  belül,  és  nem  kérte
a Meghirdető személyt a határidő meghosszabbítására igazolható indokkal.

V. A nyeremény átadásánal feltételei



1. A Kihirdető  személy  e-mailben  vagy  telefonon  fogja  értesíteni  a nyertest,  és  részletezi
a Nyeremény  átadását.  Ha  a Nyeremény  karaktere  megkívánja,  a nyertes  köteles  együttműködni
a nyeremény átvételekor vagy érvényesítésekor.

2. Hacsak a Kihirdető személy nem egyezett meg a nyertessel másképp, vagy a verseny tartalmából és
jellegéből  kifolyólag  nem  vonatkoznak  egyéb  feltételek  a nyeremény  átvételére,  a nyeremény  a
nyertes számára futárszolgálat segítségével lesz kézbesítve.

3. A Kihirdető személy nem felel a nyereményben keletkezett, kiszállítás során létrejött károkért. A
kiszállítás során keletkezett károk, ill. nem kiszállított nyeremény esetén keletkező jogokat a Kihirdető
személy átruházza a nyertesre.

4. Abban  az  esetben,  ha  a nyereményt  üzleti  partner  szolgáltatja  a versenyhez,  vagy  ha
futárszolgálattlal kerül kiszállításra, a nyertes tudomásul veszi,  hogy a személyes adatai továbbítva
lesznek  az  üzleti  patner  vagy  a futárszolgálat  részére,  a nyertes  azonosításának  és  a nyeremény
átadásának  céljából.  Ezek  az  adatok  lesznek  továbbítva:  név,  vezetéknév,  lakcím,  beleértve  az
országot,  telefonszám,  e-mail  cím,  esetlegesen  további  adatok  a nyeremény  jellegétől  függően.
A továbbított,  azonosításra   szolgáló  adatok  az  üzleti  partner  részére  elektronikus  formában,
a futárszolgálat  részére  pedig  írásos  és  elektronikus  formában lesznek eljuttatva,  az  adatokkal  az
üzleti  partner,  vagy  a  futárszolgálat  kizárólag  a  nyertes  azonosítására,  nyereményleadás  céljából
rendelkezhet, mindezt a személyi adatok védelméről szóló általános rendelkezés értelmében. Üzleti
partnereinkkel  szerződést  kötöttünk  a  személyi  adatok feldolgozásáról,  és  kötelesek  elfogadni  az
arányos biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket.

VI. A nyeremény adózása

A nyertes tudomásul veszi,  hogy a nyeremény a formájától, értékétől és a lakóhelyének országától
függetlenül  az  adott  ország  vonatkozó  előírásai  szerint  kötelezően  adóztatható,  vagy  az
egészségbiztosító vagy egyéb biztosító számára illeték befizetésére kötelezhető. 

VIII. Záró rendelkezések

1. A Kihirdető  személy  fenntartja  a jogot  a propagációs  versenyek  általános  feltételeinek
módosítására,  megváltoztatására,  vagy  a versenyek  teljes  mértékű  eltörlésére  üzleti  okokból,
harmadik fél vagy vis maior (magasabb rendű erők) által okozott okokból. A Kihirdető személy köteles
idő  elégséges  mértékben,  előre  informálni  a vásárlókat  a propagációs  versenyek  általános
feltételeinek változásairól.

2. A Kihirdető személy fenntartja a jogot a versenyben megnyerhető nyeremény cseréjére, hasonló
jellegű, vagy megegyező értékű nyereményre.

3. A résztvevőnek nincs joga a versenyben való részvétellel kapcsolatos költségek visszatérítésére. 

4. Ezek az általános versenyszabályzat 2020 január 10-től érvényes.




