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„HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE KVÍZ” 
ELNEVEZÉSŰ PROGRAM 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 
 
1. A PROGRAM SZERVEZŐJE 
 
A ” Huawei MediaPad M5 Lite kvíz ” elnevezésű program (”Program” vagy „Játék”) 
szervezője a Huawei Technologies Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 
22., Duna Tower A épület, 12., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-861837; adószám 13563590-2-
44) (”Szervező”). 
 
A Program lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 
feladatokat a Szervező által megbízott Prohardver Informatikai Kft. (székhelye: 1021 
Budapest, Budakeszi út 37/B., cégjegyzékszám: Cg: 01-09-710009, adószám: 12919709-2-
41) (”Lebonyolító”) látja el. 
 
2. A PROGRAM LÉNYEGE, RÉSZVÉTEL FELTÉTELEK 
 
2.1 A Programban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a 

magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá a 
Program alatt 18. életévét betöltött, magyarul beszélő állampolgár, a 2.3 pontban 
meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy 
(„Játékos”) vehet részt,  

 
2.1.1 aki a www.mobilarena.hu domain alatti weboldalon (a 

továbbiakban: ”Weboldal”) található ”Fórum” elnevezésű felületen aktív 
regisztrációs profillal rendelkezik és a megadott kvíz kitöltésével a Szervező 
rendelkezésére bocsátja az alábbi adatait: 

 
• Felhasználó név 
• E-mail cím 

 
2.1.2 aki a csatlakozással szabad akaratból, kifejezetten elfogadja a jelen 

Részvételi szabályzatban foglaltakat, azt magára nézve kötelező 
szerződési kötelemnek fogadja el és hozzájárul a Szervező 
rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Programmal 
összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban 
együtt: ”Pályázat”). 

 
2.2. A feltöltött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem 

módosítható, egy (1) Játékos egy Pályázattal vehet részt a Programban. 
 
2.3. A Játékból ki vannak zárva a Huawei Technologies Hungary Kft., valamint a 

Prohardver Informatikai Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék 
lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli 
hozzátartozói. 

2.4. A Játékosok a Programban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésére 
bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges 
változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai és egyéb 
problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) a 
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Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség 
nem terheli. 

 
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi 

előírásoknak nem felelnek meg, a Programból automatikusan kizárásra, míg 
az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

 
2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja 

a Programból. 
 
2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék 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. A Szervező és a 
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

 
2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező 

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azzal pályázó Játékos 
bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett 
Játékost a Játékból kizárhatja. 

 
2.9 A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő 

esetleges jogi és anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. 
Amennyiben személyiségi és/vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik 
személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen joga, igénye vagy kifogása 
merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, 
és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a 
Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket 
megsértő Játékos Pályázatát (válaszát) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost 
a Játékból vagy a Weboldalról kizárja. 

 
3. A PROGRAM MENETE  
 
3.1 A Programban való részvétel 2018. december 10. napján 07 óra 59 perctől 2018. 

december 16. napján 23 óra 59 percig tart.  
 
 
4. A PROGRAM MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK 
 
4.1. A Szervező a Játék során 2018. december  10. napján 07 óra 59 perckor  
 

4.1.2. a http://www.mobilarena.hu oldalra kiposztolja a nyereményjátékot.  
 

4.2. A Játékos feladata, hogy a 2.1 pontban részletezettek szerint, aktív fórum 
profiljának segítségével helyesen válaszoljon a Huawei MediaPad M5 Lite 
készülékeiről szóló kérdésekre. 

4.3. Nyertes Pályázat: Szervező a helyes válaszokat tartalmazó Pályázatok közül 
2018. 12. 18. napján 13 óra 00 perckor, a Lebonyolító székhelyén (cím: 1021 
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Budapest, Budakeszi út 37/B.) háromtagú bizottság jelenlétében, a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással egy (1 db) nyertes 
Pályázatot sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz 
fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal 
hitelesítenek. Szervező a sorsoláson összesen 1 (1 db) tartaléknyertes 
pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának 
sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, 
amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek 
vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb 
okból kizárásra kerül. 

 
4.4. Nyeremény: Egy Huawei MediaPad M5 Lite típusú táblagép („Nyeremény”). 
 
4.5. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy 

Játékos legfeljebb 1 db nyereményre lehet jogosult.  
 
5. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása 

 
5.1.  Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb 2018.12.21. napján értesíti a 

Játékos jelentkezésekor megadott profilján keresztül (”Értesítés”). 
 
5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő 

Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, 
illetve 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, így 
különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen 
felelősség nem terheli. 

 
5.3. A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a https://mobilarena.hu/ oldalon 

közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a beszámolót beküldő Játékosok 
neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Programba történő 
jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 

 
6. ADÓZÁS 
 
6.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén 
kívül további kötelezettség nem terheli.  

 
7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 
 

7.1 A jelen Programban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, 
akik a Programban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak 
ahhoz, hogy  

 
7.1.1   Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott 

személyes adataikat (felhasználó név, email cím) a Programmal 
összefüggésben, a Program időtartama alatt kapcsolattartás és 
adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; 
 



4 
 

7.1.2 nyertesség esetén felhasználó nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító 
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal 
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és 
 

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi 
Szabályzat minden rendelkezését. 

 
Az adatok kezelője: Huawei Technologies Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, 
Népfürdő utca 22., Duna Tower A épület, 12. Emelet, honlap: huawei.hu, továbbiakban: 
Adatkezelő). 
 
Az Adatkezelő határozza meg jelen program feltételeit, biztosítja a nyereményeket és a 
program lebonyolításának feltételeit. 

 
Adatfeldolgozó: Prohardver Informatikai Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 
37/B, honlap: mobilarena.hu, továbbiakban Adatfeldolgozó) 
Az Adatfeldolgozó végzi a program lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív 
teendőket (pl. Nyertesek értesítése).  
 
Az adatkezelés célja: a Programmal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, 
illetve a Nyeremény átadása. 
 
A kezelt személyes adatok köre: a felhasználó neve, email címe. 
 
Az adatkezelés időtartama: a nyertesek értesítését követő 20 nap. Ezt követően a 
kezelt személyes adatok törlésre kerülnek. 
 
A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő marketing 
osztályának munkatársai, az Adatfeldolgozó közreműködő munkatársai. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek személyes adatainak kezelése jelen Részvételi 
szabályzat elfogadásával létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a 
Játékos mint érintett az egyik fél 
(az (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) 6. cikk 1. b)). A programban résztvevők a 
részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten elfogadják, hogy a személyes 
adataikat az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje. 
 
Az adatok feldolgozását a Szervező mint adatkezelő megbízásából az Prohardver 
Informatikai Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 37/B), mint adatfeldolgozó 
végzi.  

 
7.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a 
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok 
törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Huawei Technologies 
Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Duna Tower A épület, 12. 
emelet) címén. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni 
tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel 
nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel 
összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. 
 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
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8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós 
adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem 
vállal.  

 
8.2 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az 

azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a 
weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket 
kapnak a Programot, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító 
semminemű felelősséget nem vállal. 

 
8.3 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból 

történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan 
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 
8.4 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program feltételeit tartalmazó jelen Részvételi 

szabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Program megszüntetését 
is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Program egyéb közleményeivel azonos 
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

 
 
 
Budapest, 2018. november 21.  
 

Huawei Technologies Hungary Kft. 
Szervező 


