2019. február 18.

A #EUROat20 ECB-QuizClash versenyszabályzata
Az Európai Központi Bank (EKB) a MAG Interactive AB támogatásával kvíz-alapú versenyt szervez az
euro
bevezetésének
20
évfordulója
alkalmából.
A
#EUROat20
ECB-QuizClash
verseny 2019. február 18-án 10.00 órától 2019. március 10-én 23.59 óráig tart.
Az Európai Unió (EU) bármely lakosa 1 benevezhet, ha a részvételre jogosult, a QuizClash alkalmazás 2
[hivatkozás] használatával.
A versenyben és a kvízjátékban való részvételhez a játékosoknak a következő lépéseket kell követniük:
1. Töltsék le a QuizClash mobiltelefonos alkalmazást és hozzanak létre egy fiókot (felhasználónév,
e-mail cím és jelszó megadásával);
2. Játsszák le a teljes „#EUROat20” kvízjátékot, amely az alkalmazás nyitóoldaláról indul;
3. A verseny zárónapja (2019. március 10.) után a 18 kvízkérdést helyesen megválaszolók
közül kisorsolunk 30 nyertest;
4. A nyerteseket a QuizClash alkalmazáson belül leküldéses értesítésben megkérjük, hogy a MAG
Interactive AB vállalatnak küldjenek e-mailt a díj átvétele céljából. Az értesítés fogadásához
kérjük, hogy gondoskodjon róla, hogy a funkció aktiválva legyen az alkalmazásban és a
mobilkészülékén egyaránt;
5. Az értesítés elküldése után a nyerteseknek tíz munkanap áll a rendelkezésükre, hogy a megadott
e-mail címre küldött üzenetben bizonyítsák alkalmasságukat, és kérjék a díjat. Emellett el kell
olvasniuk és fogadniuk ezt a szabályzatot, valamint a személyes adatfeldolgozásra vonatkozó
szabályzatot;
6. A jogosultság ellenőrzése után felkérjük a nyerteseket, hogy válasszanak a következő két díj
közül: egyhavi folyamatos Interrail Global Pass utazási bérletet vagy egy iPad Pro készülék
(10.5”, 64GB). A díjakat az EKB ítéli oda;
7. Minden nyertes csak egy díjra jogosult;
8. A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és a MAG Interactive AB vállalat alkalmazottai és
munkatársai, vagy ezek közeli rokonai (házastárs, élettárs, szülő, gyerek, testvér) nem
nevezhetnek a versenyen;
1

Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

2

A MAG Interactive AB szolgáltatói feltételeinek értelmében a vállalat játékai vagy szolgáltatásai
felhasználóinak a következő, ország szerint eltérő alsó korhatárokat írják elő: 16 év – Franciaország,
Németország, Magyarország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia; 15 év – Finnország; 14 év –
Ausztria; 13 év – a fennmaradó országok.
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9. A MAG Interactive AB szolgáltatói feltételei szintén érvényesek [hivatkozás].
Az olyan regisztráció, amelyről kiderül, hogy nem felel meg a fenti feltételeknek, az érintett személy
kizárásához vezet.
Adatvédelem
1.
Az EKB-ra alkalmazandó adatvédelmi jogi feltételrendszer
A résztvevők által megadott összes személyes adatot az EU adatvédelmi jogszabályával összhangban
kezeljük 3.
2.
Milyen személyes adatokat kezelünk?
Az EKB a nyertesek által a regisztrációs lapon megadott adatokat kezeli, úgymint a felhasználónevet, az
e-mail címet és a választott díj átadásával kapcsolatos további információkat (vezetéknév, utónév,
születési idő, lakcím, és amennyiben a nyertes az Interrail Global Pass bérletet választja, a nemzetiség
és az útlevél vagy a személyazonosító igazolvány száma).
3.
Ki a felelős a személyes adatok kezeléséért?
Az EKB az adatkezelő, az EKB Kommunikációs Főigazgatósága pedig a személyes adatok
feldolgozásáért felel.
A versenyt egy külső, svéd szolgáltató, a MAG Interactive AB szervezi, amely a QuizClash mobiltelefonos
alkalmazás segítségével gyűjtött adatokat is feldolgozza.
4.
Milyen célból kezeljük a személyes adatokat, és mi az adatkezelés jogalapja?
Valamennyi személyes adat gyűjtésére és feldolgozására a résztvevők hozzájárulása alapján kerül sor a
verseny lebonyolítása érdekében, amelynek része a résztvevőkkel való kapcsolattartás, a számukra
nyújtott tájékoztatás, a díjak odaítélése, a nyertesek vezeték- és utónevének, vagy felhasználónevének
az EKB, illetve a KBER-hez tartozó nemzeti központi bankok, illetve más uniós intézmények honlapján,
valamint közösségi média-csatornákon – úgymint Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn – való
közzététele.
A résztvevők a kért személyes adatok megadásával hozzájárulnak ehhez az adatkezeléshez. Ezt a
hozzájárulást
bármikor
visszavonhatják
az
EKB
Kommunikációs
Főigazgatóságának
az ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu címére küldött értesítéssel. A hozzájárulás visszavonásakor
személyes adataik kezelése megszűnik, de a visszavonást megelőző adatkezelés továbbra is
törvényesnek minősül.
5.
Kik kapják meg a személyes adatokat?
A résztvevők által a regisztrációs lapon megadott személyes adatokat az alábbi címzettek tekinthetik
meg:
•

Az EKB Kommunikációs Főigazgatóságának a verseny lebonyolítását végző kijelölt
munkatársai;

A Westtours-Reisen GmbH nevű német utazási iroda kijelölt munkatársai – az EKB
megbízásából és utasításainak megfelelően –, akik azoknak a nyerteseknek az adatait
kezelik, akik nyereményként az Interrail Global Pass bérletet választják.
A nyerteseknek az EKB honlapján és a közösségi oldalakon közzétett vezeték- és utóneve vagy
felhasználóneve a nyilvánosság számára is elérhető lesz.
•

6.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

3

Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1725 (EU) rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a
személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről.
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A személyes adatokat az EKB az adatközléstől számított három (3) hónapig tárolja. A három hónapos
időszak elteltével az adatok törlésre kerülnek.
Az EKB honlapján vagy a közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, Twitter vagy LinkedIn) közzétett
személyes adatokat az adott honlap/közösségi média adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott ideig
őrzik meg.
7.
A résztvevők jogai
A résztvevő jogosult a saját személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, valamint (bizonyos
korlátozások mellett) kérni azok törlését vagy kezelésének korlátozását az (EU) 2018/1725 rendeletben
foglaltakkal összhangban. Az említett jogok gyakorlásához az EKB Kommunikációs Főigazgatóságával
vegye fel a kapcsolatot az ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu e-mail címen.
A személyes adatokkal kapcsolatos bármely kérdésben, szíveskedjék az EKB adatvédelmi
tisztségviselőjéhez fordulni a dpo@ecb.europa.eu e-mail-címen.
A résztvevőnek jogában áll továbbá, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor az
európai adatvédelmi biztos segítségét kérje.
A verseny lemondása, alkalmazandó jog
Az EKB és a MAG Interactive AB fenntartják a jogot, hogy a versenyt vagy annak bármely részét
bármikor lemondják.
A versenyre nézve a német törvények az irányadók. A jelen versenyszabályzatban külön nem
szabályozott kérdésekben a döntést az EKB hozza meg, és döntése jogerősnek tekintendő. Bármely
igényt a verseny zárónapját követő két hónapon belül be kell nyújtani.
Fenti szöveg nem hivatalos fordítás. A versenyszabályzatnak kizárólag az angol nyelvi változata jogilag
irányadó.
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