
„Adja tovább a Mandiner élményt” AKCIÓ szabályzat 

 

1. AZ AKCIÓ SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

 

A meghirdetett akció (a továbbiakban: Akció) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. 

(székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., Cégjegyzékszáma: 01-10-047955, képviseli: Lóczi János igazgatósági 

tag, a továbbiakban: Szervező). Az Akcióban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a 

jelen szabályzat tartalmazza. 

 

 

2. AZ AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

 

Az Akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött 

cselekvőképes természetes személy, aki rendelkezik Akció időtartama alatt legalább 1 hónapos Mandiner 

hetilap előfizetéssel (a továbbiakban: Résztvevő). Az Akcióban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary 

Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve az Akció szervezésében vagy 

lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és 

mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

3. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA 

 

Az Akció 2020. szeptember 12. napján 00 órakor kezdődik és 2020. október 10. napján 23:59 órakor zárul. 

 

4. AZ AKCIÓ MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA 

 

Az Akciót a Szervező a www.mandiner.hu oldalon hirdeti meg. 

 

5. AZ AKCIÓ MENETE 

 

Résztvevő a www.mandiner.hu/előfizetes oldalon az előfizetői fiókján belül egyedileg generált meghívót 

küldhet ismerőseinek. Résztvevő a meghívót közvetlenül Facebook, Messenger és Gmail segítségével tudja 

megosztani.   

Meghívott a meghívóban szereplő linken előfizethet 3/ 6/ 12 hónapra a Mandiner hetilapra. A meghívott 

előfizetése teljes mértékben önkéntes és adatait a Szervező az előfizetés megtörténtéig nem kezeli. 

Amennyiben a Résztvevő az előfizetői fiókjában egyedileg generált meghívóban szereplő link által minimum 

két darab új, egyesével legalább 3 hónapos előfizetés érkezik Szervezőhöz, úgy a Résztvevőt megajándékozzuk 

egy darab 6 hónapos Mandiner előfizetéssel. Az ajándék 6 hónapos előfizetés a meglévő előfizetés lejáratát 

követően automatikusan jóváíródik, így 6 hónappal meghosszabbodik a lejárt előfizetése. Az ajándék pénzre 

nem váltható, másra át nem ruházható.  

Az új előfizetésnek az akció időtartamának végéig be kell érkeznie a Szervezőhöz, tehát legkésőbb 2020. 

október 10. napján 23:59 óráig beérkező új előfizetések után jár az ajándék előfizetés hosszabbítás.  

 

6. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS 

 

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja az Akcióban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel 

érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.  

 

Az Akcióban való részvétellel az Akcióban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

 



 

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

Akcióban részt vevő 

természetes személy 

neve 

- Akcióban részt vevő 

azonosítása, 

- Akcióban való részvétel, 

 

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

6 hónap 

Akcióban részt vevő 

természetes személy 

e-mail címe, 

- Akcióban részt vevő 

azonosítása, 

- Akcióban való részvétel, 

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 
6 hónap 

 

Az Akcióban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a 

rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen. 

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken 

teheti meg az Akcióban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: 

 

 

Mediaworks Hungary Zrt., 
1082Budapest, Üllői út 48. 

adatekezeles@mediaworks.hu 

 

Ha az Akcióban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, 

helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, 

polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.  

Az Akcióban részt vevő természetes személy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése 

miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az Akcióban részt vevő személy az alábbi 

elérhetőségeken érheti el: 

    • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

    • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

    • telefon: +36 (1) 391-1400 

    • fax: +36 (1) 391-1410 

    • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

    • honlap: naih.hu 

 

 

7. KAPCSOLAT 

 

Az Akció kapcsán érdeklődni lehet az elofizetes@mandiner.hu e-mail címen. 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

Az Akcióban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a szabályzatot, valamint az 

Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi 

Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon olvasható. 

A Versenyző/ Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani az Gmail, 

Messenger és Facebook, vonatkozó felhasználási feltételeit. 

A Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo 

Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, 

Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen szabályzatban 

meghirdetett Akcióval kapcsolatos kártérítési felelősség alól. 

mailto:elofizetes@mandiner.hu
http://mediaworks.hu/adatvedelem


A Résztvevő az Akciós szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen 

Akció szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a 

Résztvevő a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Résztvevő 

kizárásra kerül. Az Akció szabályzatot a Szervező a www.mandiner.hu/elofizetes oldalon teszi közzé. 

Szervező az Akció teljes időtartama alatt biztosítja az Akció szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos 

elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából 

(pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik 

személy által elszenvedett károk tekintetében. Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Akcióban való részvétel 

önkéntes.  

A Résztvevő szavatolja, hogy az általa küldött meghívón az adatok, információk a Szervező vagy harmadik 

személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további 

értesítés nélkül törölje azon meghívást, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz 

fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen Akció szabályban foglalt feltételeket, 

rendelkezéseket. 

A Résztvevő a meghívó kiküldésével, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely 

kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.  

Az Akció szabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

Az Akció szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. 

 

Kelt: BUDAPEST, 2020. szeptember 10. 


