JÁTÉKSZABÁLYZAT
Media Markt „Iratkozz fel és nyerj!” nyereményjáték
részvételi és adatkezelési szabályzat
A fent jelölt nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) időtartama: 2022. 07. 28. 2022. 08. 31. 23:59
A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Media Markt Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 144150., cégjegyzékszám: 01-09-297359; továbbiakban „Szervező”)
A Játék lebonyolításában közreműködőként részt vesz az INTERMEDIUS NET Kft. (székhely: 4025 Debrecen,
Mikszáth Kálmán utca 29. cégjegyzékszám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, a továbbiakban:
Közreműködő)
1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Nyereményjáték időtartama alatt
–
–
–
–

feliratkozik a Szervező hírlevelére, a feliratkozását a kapott e-mailben foglaltak szerint megerősíti,
hozzájárul, hogy a Szervező közvetlenül, elektronikus úton, marketing céllal megkeresse,
legalább a Nyereményjáték időtartamának lejártáig nem vonja vissza hozzájárulását és
a Játék időtartama alatt a Szervező legalább egy hírlevelét ténylegesen megnyitja és elolvassa (a feliratkozás
megerősítésére szolgáló e-mail-en kívül).

A Nyereményjátékban az annak időtartamát megelőzően a Szervező hírlevelére már feliratkozott és a
feliratkozást érvényesen visszaigazolt játékosok is részt vesznek, amennyiben az egyéb feltételeket teljesítik.
A hírlevélről a hírlevél alján található „leiratkozom” gomb használatával vagy az adatkezeles@mediamarkt.hu email címre küldött levél útján bármikor* lehetséges leiratkozni. Egyebekben a Szervező hírlevél szolgáltatásáról
bővebb információ a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/adatvedelem.html elérhetőségen található
Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint jelen Játékszabályzat 18.3. pontjában található.
*Amennyiben a játékos a hírlevélről a Nyereményjáték időtartamának lejárta előtt leiratkozik, úgy a Nyereményjátékban
való részvételre a továbbiakban nem jogosult, és a sorsoláson nem vesz részt, illetve nyeremény átvételére nem jogosult. A
Nyereményjáték eredményének 10. pont szerinti kihirdetését követő leiratkozás a részvételi jogosultságot nem befolyásolja.

A játékos a Nyereményjátékban való részvétellel (a jelen pont első bekezdésében szereplő feltételek
maradéktalan teljesítésével) elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és
hozzájárul a Nyereményjáték során rendelkezésre bocsátott személyes adatainak a Nyereményjátékkal
összefüggő, a jelen Játékszabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).
A Pályázat érvényességének kérdésében a Szervező döntése az irányadó.
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező a jogszabályokban megengedett legteljesebb
mértékig kizárja a felelősségét e körben.
Minden játékostól egy érvényes feliratkozást fogadható el, azaz egy személy csak egyszer vehet részt a Játékban.
2. A Nyereményjátékban kizárólag a 3. pontban meghatározott, kizárt személyek körébe nem eső, bejelentett,
állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, természetes személyek
(a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik teljesítik az 1. pontban írtakat.
3. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:

a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és
lebonyolításában közreműködő egyéb személyek és cégek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.
4. A Szervező kizárhatja a Nyereményjátékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az
általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a
jelen szabályzatban írt személyi (2-3. pontokban foglalt), illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok
valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.
5. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Nyereményjáték menetét felülbírálni, és indokolt
esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat
automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.
6. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség,
a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Előbbieket
befolyásolhatja továbbá a Játékos által igénybe vett internet szolgáltatás minősége és adatátviteli sebessége,
illetve az általa használt eszköz teljesítménye is. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizár.
7. Jelen szabályzat a Szervező által közzétett, Nyereményjátékkal kapcsolatos hirdetésekben és tájékoztató
anyagokon közzétett útmutatással, szabállyal és feltétellel összhangban készült. Bármilyen összeütközés vagy
ellentmondás esetén a jelen Játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló
útmutatást, szabályzatot és feltételt.
8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben
azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett
Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.
9. A játék menete
Nyereményjáték
kezdete
2022. 07. 28.

Feliratkozásra és legalább
egy hírlevél megnyitására
nyitva álló időszak
2022. 07. 28. –
2022. 08. 31. 23:59

Sorsolás

Nyertesek kihirdetésének időpontja
és módja

2022. 09. 06.

a sorsolást követő 8 naptári belül
a Szervező honlapján

10.Nyeremény, nyeremény átvétele
A Szervező a nyereményjáték időtartama alatt a hírlevelére érvényesen feliratkozó, a feliratkozást
eredményesen visszaigazoló, és a visszaigazoló e-mailen kívül legalább 1 hírlevelet ténylegesen megnyitó
Játékosok közül 1 azaz egy fő nyertest sorsol, aki a nyeremény átvételére jogosult. A nyertes kisorsolására a
Szervező által, 3 fős sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi húzással kerül
sor. Szervező pótnyertest nem sorsol.
Az eredményhirdetés a Szervező http://mediamarkt.hu címen található honlapján erre kialakított felületen
történik az előre meghatározott időpontban. Szervező az eredményhirdetés során a nyertes Játékos nevét és az
általa megnyert Nyeremény összegét (ajándékkártya értékét) teszi közzé.

A nyertes nyereménye:
1 db 50.000,- Ft értékű Media Markt ajándékkártya (a továbbiakban: „Nyeremény”), amely Szervező
webáruházában online, valamint valamennyi magyarországi üzletében, bármely termék megvásárlása esetén
beváltható. A Nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyertes értesítése, nyeremény átvétele:
A nyertes nevét és Nyereményét Szervező a sorsolást követő 8 naptári napon belül a http://mediamarkt.hu
címen található honlapján erre kialakított felületen (https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/hirlevel_jatek.html)
közzéteszi. Ezzel párhuzamosan a Szervező a Nyertest a feliratkozáshoz használt e-mail címén elektronikus levél
formájában egyedileg értesíti (a továbbiakban: „Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a
Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Szervező kettő alkalommal kísérli meg a
rendelkezésre álló e-mail címen értesíteni a Nyertest az alábbiak szerint:
1. értesítés: a sorsolás időpontjától számított egy munkanapon belül, napközben 8 és 16 óra között,
2. értesítés: az első értesítés időpontjától számított 3. munkanapon, napközben 8 és 16 óra között.
A nyertes Játékos köteles az Értesítést a 2. értesítés megkísérlésétől számított 5 munkanapon belül visszaigazolni
e-mailben, és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, telefonszám).
Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem válaszol, úgy
a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
A Nyeremény átadása a Nyertes választásától függően történhet személyesen, plasztik kártya formában, vagy
elektronikus úton (e-mailben) úgynevezett elektronikus ajándékkártyaként. A Nyeremény átvétele a következők
szerint történhet:
személyes átvétel esetén: Az ajándékkártya az átadás-átvételi dokumentum Nyertes által az átvétel
helyszínén történő kitöltését és aláírását követően kerül átadásra. Az átadás helyszínéül szolgáló áruházat
és az átvétel időpontját (időintervallumát) a Nyertes az Értesítést követő kapcsolatfelvétel során jelöli meg.
A Nyertes hozzájárulása esetén az átvételkor Szervező fényképet is készít nyertesről, amely fénykép felkerül
a nyertes kihirdetésére szolgáló felületre (https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/hirlevel_jatek.html). Az
erre vonatkozó adatkezelési kérdések a 16.1 pontban kerülnek kifejtésre.
elektronikus átvétel esetén: Szervező a Nyertes e-mail címére elküldi az átadás-átvételi dokumentumot. A
Nyertes köteles az átadás-átvételi dokumentumot kinyomtatni és teljeskörűen kitölteni, végül postai úton
megküldeni a Szervező 1138 Budapest, Váci út 144-150. címére, a Marketing Osztálynak címezve, „Iratkozz
fel és nyerj!” jelöléssel. Az aláírt átadás-átvételi dokumentum Szervező általi kézhezvételét követően
haladéktalanul e-mailben kiküldésre kerül a Nyeremény.
Szervező a Nyertes adatait továbbítja a megjelölt Media Markt áruháznak (az áruházak teljes listáját a 1.sz.
melléklet tartalmazza) annak érdekében, hogy az áruház fel tudja venni a kapcsolatot a Nyertessel a nyeremény
átvételi időpontjáról való egyeztetés érdekében. Ezen kívül az áruház az átadott adatokat felhasználja a Nyertes
azonosítása során is a nyeremény átadását megelőzően.
Ha a jelen pontban rögzített együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a
Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező
terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Nyeremény átvétele – személyes átvétel esetén – csak személyesen tehető meg, meghatalmazott útján
történő átvétel nem lehetséges.
11.A Szervező kizárja a játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért
nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak
vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
12.A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy
bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvétel
késedelmet szenved vagy nem valósul meg.
13.A Szervező fenntartja a jelen Játékszabályzatnak és a Nyereményjáték mechanizmusának, nyereményei
megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen
kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
14.A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A Nyereményjáték Szervezője a hatályos
törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb
kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés), azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
15.A Szervező a nyertes nevét és Nyereményét a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/hirlevel_jatek.html
oldalon hozza nyilvánosságra a sorolást követően, majd abban az esetben, ha a Nyeremény átvétele
személyesen történik, és ehhez a Nyertes az átadás-átvételi nyilatkozaton hozzájárult, a Nyeremény átadásáról
készült fényképfelvétel is közlésre kerül a fenti oldalon.
16. Adatkezelés
A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel:
- kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, illetve tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén nevét és Nyereményét a
sorsolást követően a Szervező a honlapján közzétegye, mely során maximálisan betartja a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit;
- tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játékos adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem
kezeli, és nem dolgozza fel.
Az adatok kezelését a Szervező, azaz a Media Markt Magyarország Kft. végzi a hírlevelek kezelésében
közreműködő adatfeldolgozó INTERMEDIUS NET Kft. szolgáltatásának igénybevételével.
16.1 A Nyereményjátékban történő részvételhez kötődő adatkezelés:
Adatkezelő személye: Szervező
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, azaz a
Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, nyertesség esetén a teljes név, telefonszám és a nyeremény átadásának
tényét igazoló képmás (csak személyes átvétel esetén).
Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel, a Játékos azonosítása és a Játékossal történő kommunikáció
biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes beazonosítása, nyeremény átadásának egyeztetése, valamint

a Nyertes nevének – kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatban – az eredményhirdetésre szolgáló oldalon
való közzététele. A Nyertes játékos kapcsán – személyes átvétel és hozzájárulás esetén – a Nyeremény
átadása tényének rögzítése a Nyeremény átvételről fényképfelvétel készítésével és annak az
eredményhirdetésre szolgáló oldalon történő közzétételével.
Az adatkezelés időtartama: A Nyeremény átadásának időpontjáig, fényképfelvétel esetén annak
elkészültétől számított 3 évig.

18.2. A Nyeremény átadásakor aláírt átadás-átvételi dokumentumon kezelt adatok:
Adatkezelő személye: Szervező
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
A kezelt adatok köre: (kizárólag Nyertes Játékos esetén) név, születési név, anyja neve, állampolgársága,
állandó lakcíme, adóazonosító jele.
Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5)
bekezdése alapján az adózási kötelezettségek teljesítése. Nyertes Játékos ezen adatokat a nyeremény
átvétele során az átadás-átvételi dokumentumon adja meg.
Az adatkezelés időtartama: 8 év
18.3. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés:
Adatkezelő személye: Szervező
Adatfeldolgozó személye: INTERMEDIUS NET Kft.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A gazdasági reklámot is tartalmazó direkt marketing üzenetek, e-mailek küldése az
érdeklődők részére, a Szervező saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.
A kezelt személyes adatok köre: email cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás,
valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával
kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe,
kézbesíthetetlenség oka)
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő legkésőbb 30 napig,
17. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai és a jogérvényesítés lehetőségei
A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik.

A Szervező, mint adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy hozzájárulását visszavonja,
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi
elérhetőségeken:
dr. Gaál Gergely adatvédelmi tisztviselő, adatkezeles@mediamarkt.hu, 1138 Budapest Váci út 144-150.
Szervező, mint adatkezelő a nyertes játékosok adatainak tekintetében bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve kérje azok törlését, zárolását
vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségeken: (Media Markt Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 144150.) székhelyén személyesen vagy postán, illetve az adatkezeles@mediamarkt.hu e-mail címen.
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a Játékos a hozzájárulását a Nyereményjáték időtartama alatt visszavonja, az adatkezelés ellen
tiltakozik vagy a személyes adatainak törlését kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden
jogosultságát elveszti, és a továbbiakban Nyereményre nem jogosult.
Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a
fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz.
A Játékos kérheti, hogy az adott személyes adat adatkezelője indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes
adatainak kiegészítését
A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: az adatkezelési cél
megszűnt, az adat kezelése jogellenes, az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás
határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve az adat törlése a Szervezőre, mint
adatkezelőre vonatkozó, törvényben foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő a Játékos
kérésére törli a személyes adatot, ha a Játékos tiltakozott adatai kezelése ellen, és annak helye van. Az
adatkezelő a törölni kért adatot nem törli akkor, ha az adat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges.
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adott adat adatkezelője korlátozza az adatkezelést, ha
−

a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

−

az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

−

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli
azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja fel.
A Játékos továbbá jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatát az Adatkezelőtől
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik
adatkezelő részére továbbítsa.
Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről. Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a
Játékos számára.

Amennyiben a kérelme alapján a Játékos az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által meghozott döntéssel nem
ért egyet, illetve úgy véli, hogy az információs önrendelkezési jogát érintő jogsértés történt vagy annak veszélye
áll fenn, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve – választása szerint – az
adatkezelő székhelye, vagy a Játékos lakóhelye/tartózkodási helye szerinti bírósághoz (törvényszékhez)
fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu
18.Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre
adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje.
19. A Nyertesek adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy
késedelméért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
20.Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a
Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
További információk a Szervező ügyfélszolgálatán kérhetők:
Media Markt ügyfélszolgálat
Telefon: +36 1 358 6600
Email: mmonline@mediamarkt.hu „Iratkozz fel és nyerj” tárgymegjelöléssel
Budapest, 2022. 07. 21.

Media Markt Magyarország Kft.
Szervező

1. sz. melléklet
MediaMarkt Arena
Képviselők: Szánthó Balázs,
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 9.
Telefon: +36 1 299 7900
E-mail cím: mmarena@mediamarkt.hu

MediaMarkt Árkád
Képviselők: Szánthó Balázs
Cím: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
Telefon: +36 1 432 3900
E-mail cím: mmarkad@mediamarkt.hu

MediaMarkt Békéscsaba
Képviselők: Gyökös Attila
Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.
Telefon: +36 66 620 900
E-mail cím:
mmbekescsaba@mediamarkt.hu

MediaMarkt Budaörs
Képviselők: Lamperth András
Cím: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 64.
Telefon: +36 23 507 900
E-mail cím: mmbudaors@mediamarkt.hu

MediaMarkt Debrecen
Képviselők: Bednár József
Cím: 4024 Debrecen, Csapó u. 30.
Telefon: +36 52 506 900
E-mail cím: mm-debrecen@mediamarkt.hu

MediaMarkt Duna
Képviselők: Rákhel Norbert
Cím: 1138 Budapest, Váci út 178.
Telefon: +36 1 4653900
E-mail cím: mmduna@mediamarkt.hu

MediaMarkt Győr
Képviselők: Balogh Péter
Cím: 9027 Győr,Budai út. 1
Telefon: +36 96 505 900
E-mail cím: mmgyor@mediamarkt.hu

MediaMarkt Kecskemét
Képviselők: Auxi József
Cím: 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.
Telefon: +36 76 512 901
E-mail cím: mmkecskemet@mediamarkt.hu

MediaMarkt Kispest
Képviselők: Kabács Gábor
Cím: 1191 Budapest, Üllői út 201-231.
Telefon: +36 1 348 4000
E-mail cím: mmkispest@mediamarkt.hu

MediaMarkt Buda
Képviselők: Mihók György
Cím: 1024 Budapest, Lövőház út 2-4.
Telefon: +36 1 336 3200
E-mail cím: mmbuda@mediamarkt.hu

MediaMarkt Soroksár
Képviselők: Kabács Gábor
Cím: 1239 Budapest, Bevásárló utca 4.
Telefon: +36 1 421 9900
E-mail cím: mmmegapark@mediamarkt.hu

MediaMarkt Miskolc
Képviselők: Nagy Roland
Cím: 3533 Miskolc, Király u. 1/A
Telefon: +36 46 524 900
E-mail cím: mmmiskolc@mediamarkt.hu

MediaMarkt Nyíregyháza
Képviselők: Nagy Roland
Cím: 4400 Nyíregyháza, László u. 12.
Telefon: +36 42 590 900
E-mail cím:
mmnyiregyhaza@mediamarkt.hu

MediaMarkt Pécs
Képviselők: Pujcsev Dávid
Cím: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
Telefon: +36 72 523 030
E-mail cím: mmpecs@mediamarkt.hu

MediaMarkt Pólus
Képviselők: Rákhel Norbert
Cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Telefon: +36 1 414 2900
E-mail cím: mm-polus@mediamarkt.hu

MediaMarkt Stop Shop
Képviselők: Mihók György
Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 136.
Telefon: +36 1 439 3950
E-mail cím: mmstopshop@mediamarkt.hu

MediaMarkt Szeged
Képviselők: Gyökös Attila
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
Telefon: +36 62 624 901
E-mail cím: mmszeged@mediamarkt.hu

MediaMarkt Székesfehérvár
Képviselők: Kovacsóczy Farkas
8000 Székesfehérvár, Palotai út 6.
Telefon: +36 22 514 900
E-mail cím:
mmszekesfehervar@mediamarkt.hu

MediaMarkt Szolnok
Képviselők: Auxi József
Cím: 5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.
Telefon: +36 56 503 900
E-mail cím: mmszolnok@mediamarkt.hu

MediaMarkt Szombathely
Képviselők: Horváth Róbert
Cím: 9700 Szombathely, Varasd u 1.
Telefon: +36 94 520 900
E-mail cím: mm-szombathely@mediamarkt.hu

MediaMarkt Westend
Képviselők: Iván László
Cím: 1062 Budapest, Váci út 1-3.
Telefon: +36 1 238 6900
E-mail cím: mm-westend@mediamarkt.hu

MediaMarkt Zalaegerszeg
Képviselők: Horváth Róbert
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5-7.
Telefon: +36 92 502 900
E-mail cím: mmzalaegerszeg@mediamarkt.hu

MediaMarkt Győr (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 9012 Győr, Királyszék utca 33.
Telefon: +36 96 505 980
E-mail cím: mmgyor2@mediamarkt.hu

MediaMarkt Veszprém (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3.
Telefon: +36 22 536 980
E-mail cím: mmveszprem@mediamarkt.hu

MediaMarkt Baja (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 6500 Baja, Gránátos utca 11.

Media Markt Dunaújváros (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6.

MediaMarkt Esztergom (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 2500 Esztergom, Mátyás király utca
30.

Media Markt Kaposvár (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 7400 Kaposvár, Berzsenyi út 13.

MediaMarkt Sopron (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 9400 Sopron, Ipar körút 30.

Media Markt Szekszárd (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 7400 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 40.

MediaMarkt Tatabánya (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 2800 Tatabánya, Bláthy Ottó utca 1.

Media Markt Pesti út (SIS)
Képviselők: Környei Ágnes
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 5-7.

2. számú melléklet:

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
A Media Markt Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út. 144-150.; adószám: 12172951-2-44) mint
Szervező „Iratkozz fel és nyerj” játék néven meghirdetett nyereményjáték nyertesének az alábbi nyereményt
adja át:
A nyeremény bruttó értéke: 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint
Nyertes adatai:
Név:

……………………………

Születési hely, idő:

……………………………

Anyja neve:

……………………………

Állampolgárság:

……………………………

Állandó lakcím:

……………………………

Adóazonosító jel:

……………………………

A nyereményjáték szabályzata alapján a nyeremény átadásával kapcsolatos költségeket (adó, járulék) a
Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70 § alapján, ún. egyes meghatározott juttatásként a
Media Markt Magyarország Kft. fizeti meg.
A Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69 § (1) bekezdése alapján „Béren kívüli
juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (70. §), valamint a béren kívüli juttatások (71. §)
után az adó a kifizetőt terheli”, azaz adó fizetési kötelezettség a nyereményjáték Szervezőjénél (Media Markt
Magyarország Kft.) lép fel.
A megadott személyes adatokat a Media Markt Magyarország Kft. gyűjti és kezeli, aki adatkezelőként a
költségek és adó megfizetése érdekében, jogi kötelezettség teljesítése jogalapból kezeli és 8 évig őrzi meg.
Adatai kezelésével kapcsolatban az adatkezeles@mediamarkt.hu email címen tájékozódhat.
☐ Hozzájárulok, hogy – személyes átvétel esetén – a nyeremény átadásakor rólam az Adatkezelő által
fényképfelvétel készüljön, és ezt a Media Markt Magyarország Kft. a nyeremény átadása tényének rögzítése
céljából, a fent jelölt játék játékszabályzatában foglaltak szerint megőrizze, képmásomat kezelje, és a képmásomat
tartalmazó felvételt a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/hirlevel_jatek.html oldalon nyilvánosan közzétegye.

______________________

_______________________

Átadó aláírása

Átvevő aláírása

Kelt:_________________________, 2022. __hó __nap

