
A Nextent Informatika Zrt. bemutatja: 

PickaPrinter Nyomtass és bulizz 

(Adatvédelmi- és játékszabályzat) 

 

 

1. A Nextent Informatika Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83388/2015, továbbiakban: Szervező) a 

PickaPrinter kampányához kapcsolódóan nyereményjátékot indít (a továbbiakban együtt: 

Játék).  

 

2. A Játékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt  játékosként, 

akik nem esnek a 7. pontban meghatározott korlátozások alá.  

 

3. A nyeremény játék menete  

 

3.1. A regisztráció feltételei 

A Játékban résztvevő (továbbiakban: Játékos) az a személy lehet, aki a 2016. július 12. és 2016. 

augusztus 1. között a Pickaprinter alkalmazását mobil eszközére,  telefon, tablet, iPad, stb (akár 

Android, akár IOS operációs rendszerrel működő eszköz) letölti és az alkalmazáson keresztül 

vagy webes felületen regisztrál. 

 

A Bejelentkezési mezők kitöltése kötelező jellegű a nyereményjátékban való részvételhez. Az 

alábbi adatokat kérjük be az egyes Játékosoktól kötelező jelleggel: 

 Jelszó 

 Elérhetőség (e-mail cím) 

 Adatvédelmi- és Játékszabályzat elfogadása 

 

 

 A bejelentkezés során megadott adatok a Játék során a későbbiekben nem módosíthatók. 

 A bejelentkezett Játékosnak korlátlan számban van lehetősége dokumentumokat 

feltölteni a promóció ideje alatt.  

 A sorsoláson a sikeresen kinyomtatott dokumentum azonosítója, valamint a 

regisztrációban használt email cím vesz részt.  

 A feltöltött dokumentumot azonosítója kinyomtatás után regisztrációra kerül a Nextent 

Zrt rendszerében, így automatikusan részt vesz a játékban. 

 Egy játékos csak egy emailcímmel regisztrálhat. 

Egy dokumentumot több alkalommal is ki lehet nyomtatni, ezzel növelheti a játékos 

nyerési esélyeit. 

 



3.2. A feltöltött dokumentumokra vonatkozó követelmények: 

 

 A PickaPrinter applikáció minden feltöltött dokumentumot egységesen PDF formátumú 

dokumentummá konvertál. 

 Az alkalmazás támogatja az összes népszerű file formátumot ( jpeg, xls, ppt, docx, stb) 

 

3.3. Sorsolás 

Az akció ideje alatt a PickaPrinter alkalmazást letöltő, regisztrált, és/vagy webes felületen 

regisztrált felhasználók email címe, és/vagy az alkalmazás segítségével a PickaPrinter partner 

pontokon (lásd applikáció kiszolgálók listája menüpont) sikeresen kinyomtatott dokumentum 

öt számjegyből álló egyedi azonosítója vesz részt. 

 

Sorsolás alkalmával a Nextent Informatika Zrt sorsolást végző szoftver segítségével választja 

ki a nyertes azonosítót, majd e-mail formájában értesíti a nyertest. 

 

3.4. Nyeremények 

 

 2 db Sziget fesztivál napijegy azon felhasználók között akik letöltik  az alkalmazást és 

azon keresztül regisztrálnak, vagy a webes felületen regisztrálnak. 

 1db Sziget fesztivál napijegy azon felhasználók között akik 2016-07-12 és 2016-08-01. 

között valamelyik PickaPrinter partner ponton legalább egy alkalommal nyomtatnak. 

 

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a Játék ideje alatt a 

hello@pickaprinter.hu e-mail címen, munkanapokon 9-17 óra között tudja felvenni a 

kapcsolatot a Szervezővel. 

 

A játék nyertesei a hello@pickaprinter.hu e-mail címről kap értesítést a Bejelentkezés során 

általa megadott e-mail címre. A nyertes az értesítő levélben megadott módon - 3 naptári napon 

belül - köteles visszajelezni. A határidő eredménytelen elteltét követően a nyereménye a 

Szervező által kisorsolt pótnyertes(eke)t illeti. 

A nyerteseknek az első értesítést követően az alábbi adatokat kell megadniuk:  

 Név, 

 Születési hely és idő,  

 Édesanyja neve, 

 Lakcíme.  

 

A nyeremény átadására 2016.augusztus 8.-án kerül sor a Szervező irodájában. 

A Játékos kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a regisztrációval 

a Játékszabályzatot és a felhasználási feltételeket elfogadja, és kijelenti, hogy az abban foglalt 

feltételeknek maradéktalanul megfelel, részvétele az abban leírt korlátozásokba nem ütközik. 

A Játékkal kapcsolatos további kérdések felmerülése esetén az hello@pickaprinter.hu e-mail 

címen lehet érdeklődni.  



 

 

4. A kampány egyes szakaszainak időzítése: 

 

 Játék ideje: 2016. július 12. 10:00:00 – 2016. augusztus 1. 23:59:59 

 Sorsolás: 2016. augusztus 2. 10:00:00 

 Eredményhirdetés, kiértesítés és nyertesek kihelyezése a www.pickaprinter.hu 

weboldalra, PickaPrinter Facebook oldalán posztolva: 2016. augusztus 2. 

10:15:00 

 

 

5. A Játékban résztvevők nyilatkozatai 

 

A Játékban résztvevő Játékos kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak 

megfelelnek, a regisztrációval a jelen játékszabályzatot és a felhasználási feltételeket elfogadja, 

és kijelenti, hogy az abban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, részvétele az abban 

leírt korlátozásokba nem ütközik.  

 

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A Játékosok kifejezetten 

hozzájárulnak a személyes adataik Szervező általi kezeléséhez és elfogadják és tudomásul 

veszik a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést.  

 

A Játékos a regisztrációval és a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a Szervező a Játékos önként megadott valamennyi személyes adatát, így 

különösen, de nem kizárólagosan a teljes nevét (vezeték- és keresztnév) és e-mail címét, 

valamint nyertesek esetén teljes nevét, lakcímét (város, irányítószám, utca, házszám), édesanyja 

nevét, születési helyét és idejét a vonatkozó jogszabályok keretein belül kezelje.  

 

A Játékos, a Játékban történő nyertessége esetén jelen Játékszabályzat elfogadásával tudomásul 

veszi és minden további feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a 

Játékos önként megadott személyes adatai közül, a nevét (vezetéknév, keresztnév), lakhelyét 

(kizárólag város és irányítószám) és nyereményét nyilvánosságra hozza a www.pickaprinter.hu 

weboldalon, a Pickaprinter Facebook-oldalán, a nyereményjáték eredményéről beszámoló print 

és online közleményekben, a promócióban résztvevő bolthálózatok üzleteiben elhelyezett 

plakátokon és a saját szórólapjain, illetve a reklámfilmjében, Magyarország területén belül 

bárhol, bármikor, bármilyen formában minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a 

Játékkal kapcsolatban.  

 

 

http://www.pickaprinter.hu/


6. A Szervező nyilatkozatai 

A Játékkal kapcsolatos további kérdések felmerülése esetén az hello@pickaprinter.hu e-mail 

címen lehet érdeklődni.  

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező és munkatársai, illetve a Szervezővel megbízási, 

vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és 

a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő társaságok munkatársai, illetve e 

személyek 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

A Szervező nem vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis 

maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései 

szünetelnek olyan mértékben, amelyben a fentiek teljesítése a vis maior esemény miatt nem 

lehetséges. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így 

például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, 

polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.  

 

A Szervező a Játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja. 

A Játékosok személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési hely és idő, 

édesanyja neve, lakcíme (város, irányítószám, utca, házszám), a Szervező kezeli, a hatályos 

adatvédelmi törvényeknek és jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 

A jelen Játékban történő részvételhez kapcsolódó adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelés célja kizárólag a Játékhoz, illetve a PickaPrinter népszerűsítéséhez kapcsolódó 

marketing tevékenységhez kapcsolódik. A Szervező, mint adatkezelő kizárólag a Játék, illetve 

az ahhoz kapcsolódó promóciós időszak tartama alatt kezeli a Játékosok adatait, azt követően 

gondoskodik az adatok törléséről. Az adatkezeléssel, kapcsolatos panaszával a Játékos a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésével, illetve feldolgozásával kapcsolatos egyéb 

szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény tartalmazza.  

 

A Játék lezárultát követő 45 naptári napon túl a Szervező semmilyen, a Játékkal kapcsolatos 

reklamációt nem fogad el.  

 

Budapest, 2016. július 4.  


