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Az EKB #EuropeDay QuizDuel versenyszabályzata 

Az Európai Központi Bank (EKB) a MAG Interactive AB támogatásával kvízjellegű versenyt szervez a 
2021-es Európa Nap alkalmából. A verseny 2021. május 3-án (CET) 10.00 órakor kezdődik, és 2021. 
május 23-án 23.59 órakor ér véget. 

A versenyre az Európai Unió (EU) bármely lakosa1 benevezhet a QuizDuel alkalmazás2 használatával. 

A játékosnak a kvíz lefuttatásához és a versenyre való benevezéshez a következő lépéseket kell 
követnie: 

1) töltse le a QuizDuel mobil alkalmazást, vagy hozzon létre felhasználói fiókot és jelentkezzen be; 

2) játssza le a teljes #EuropeDay kvízjátékot, amely az alkalmazás nyitóoldaláról indul; 

3) küldjön e-mailt az europeday@maginteractive.com címre, mellékelve a kvíz záró képernyőképét, 
feltüntetve a felhasználónevet és a kvíz minden fordulójának az eredményét a 18 helyes 
válasszal. 

A verseny zárónapja (2021. május 23.) után kisorsoljuk a tíz (10) nyertest azok közül, akik mind a 18 
kvízkérdést helyesen megválaszolták, és elküldték ennek alátámasztására a képernyőképet a 
europeday@maginteractive.com e-mail-címre (lásd fentebb a 3. lépést). A kiválasztási folyamat után: 

1) a nyerteseket a MAG Interactive AB e-mailben értesíti az eredményről, és a következőket kéri: 

o az Európai Unióbeli állandó tartózkodási hely igazolása; 

o a versenyszabályzat elfogadása; 

o a díj kiküldéséhez kézbesítési cím megadása; 

2) a MAG Interactive AB a kért információk beérkezése után a kiválasztott nyertesek kézbesítési 
címeit kizárólag a díjak kiküldése céljából megosztja az EKB-val; 

3) az EKB kiküldi az iPad Pro 11 készüléket a nyertesek által e-mailben megküldött címre.  

A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és a MAG Interactive AB vállalat munkavállalói és ezek 
közeli rokonai (házastárs, élettárs, szülő, gyerek, testvér) nem nevezhetnek a versenyen; 

Érvényes a MAG Interactive AB szabályzata is. 

Az olyan regisztráció, amely nem felel meg a fenti szabályoknak, a résztvevő kizárásához vezet.  

 
1  Az Európai Unió országai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, 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 szabályzatában a vállalat játékait vagy szolgáltatásait használóknak ország szerint eltérő 
alsó korhatárt írnak elő: 16 év – Franciaország, Németország, Magyarország, Litvánia, Luxemburg, 
Hollandia, Szlovákia; 15 év – Finnország; 14 év – Ausztria; 13 év – a többi ország. 

https://www.maginteractive.com/
mailto:europeday@maginteractive.com
mailto:europeday@maginteractive.com
https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
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Adatvédelem 

1. Az EKB-ra érvényes adatvédelmi jogi keret 

A résztvevők által megadott minden személyes adat kezelése az uniós adatvédelmi jognak megfelelően 
történik3.  

2. Mely személyes adatokat kezeljük majd? 

Az EKB a nyertesek QuizDuel fiókjainak létrehozásánál megadott adatokat kezeli, úgymint a 
felhasználónevet és a díj kézbesítéséhez szükséges egyéb információkat (vezetéknév, utónév, e-mail 
cím, kézbesítési cím). 

3. Ki a felelős a személyes adatok kezeléséért? 

Az EKB az adatkontroller, a Kommunikációs Főigazgatóság pedig a személyes adatok kezeléséért felel.  

A versenyt egy svéd külső szolgáltató, a MAG Interactive AB szervezi, amely az EKB megbízásából és 
az ő utasításait követve dolgozza fel a QuizDuel mobiltelefonos alkalmazással gyűjtött adatokat. 

4. Milyen célból kezeljük a személyes adatokat, és mi az adatkezelés jogalapja? 

Valamennyi személyes adat gyűjtésére és feldolgozására a verseny lebonyolítása érdekében a 
résztvevők beleegyezése alapján kerül sor; ennek része a résztvevőkkel való kapcsolatfelvétel, a 
megfelelő tájékoztatásuk, a díjak odaítélése, a nyertesek felhasználóneveinek az EKB, illetve a MAG 
Interactive AB honlapján, valamint közösségi média-csatornákon (Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn) való közzététele. 

A résztvevők a kért személyes adatok megadásával beleegyeznek a szóban forgó adatkezelésbe. A 
beleegyezést bármikor visszavonhatják úgy, hogy írnak az EKB Kommunikációs Főigazgatóságának a 
 youth@ecb.europa.eu e-mail-címre. A beleegyezés visszavonásával megszűnik személyes adataik 
kezelése, de az előtte végzett adatkezelés jogszerű marad. 

5. Kik kapják meg a személyes adatokat? 

A versenyen való részvétel céljával megadott személyes adatokba az EKB Kommunikációs 
Főigazgatóságának a verseny lebonyolításával megbízott munkatársai tekinthetnek bele. 

A nyerteseknek az EKB, illetve a MAG Interactive AB honlapján és a közösségimédia-csatornákon 
közzétett felhasználónevei elérhetők a nagyközönség számára.  

6. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat? 

A személyes adatokat az EKB az adatközléstől számított három (3) hónapig tárolja. A három hónap 
letelte után az adatokat töröljük. 

Az EKB honlapján vagy a közösségi oldalakon (Instagram, Twitter vagy LinkedIn) közzétett személyes 
adatokat az adott honlap/közösségi média adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott ideig őrzik meg. 

7. A résztvevő jogai 

A résztvevő – az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében – jogosult saját személyes adataiba betekinteni, 
azokat helyesbíteni, valamint (bizonyos korlátozások mellett) töröltetni vagy kezelésük korlátozását kérni. 

 
3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 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 (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.). 

mailto:youth@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
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Az említett jogok az EKB Kommunikációs Főigazgatóságának a youth@ecb.europa.eu e-mail címre 
küldött levél útján gyakorolhatók. 

A személyes adatokkal kapcsolatos bármely kérdéssel kérjük a résztvevőket, hogy az EKB adatvédelmi 
tisztviselőjéhez forduljanak a dpo@ecb.europa.eu e-mail-címen.  

A résztvevőknek jogukban áll, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatban bármikor az európai 
adatvédelmi biztoshoz folyamodjanak. 

 

A verseny lemondása, hatályos jog 

Az EKB és a MAG Interactive AB fenntartják a jogot, hogy a versenyt vagy annak bármely részét 
bármikor lemondják. 

A versennyel kapcsolatban a német jog az irányadó. A jelen versenyszabályzatban külön nem 
szabályozott valamennyi kérdésben az EKB határoz, és határozatai véglegesnek tekintendők. Bármely 
igényt a verseny zárónapját követő két hónapon belül lehet benyújtani. 

 
Fenti fordítás nem tekintendő hitelesnek. A versenyszabályzat csak angol nyelven bír 
jogi érvénnyel.  
 

mailto:youth@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu/

