
Általános Felhasználási Feltételek  
 

Az Általános Felhasználási Feltételek a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
(MATEHETSZ) által elindított, „A Tehetségek útja” elnevezésű online kérdőív válaszadóira 
vonatkozik, abban az esetben, ha a válaszadók a kérdőív kitöltése során jelzik a 
nyereményjátékon való részvételüket nevük és e-mail címük, telefonszámuk megadásával, 
valamint a kérdőív minden kötelező kérdésére  értékelhető választ adnak. A kitöltés határideje: 
2015. március 31., 24.00 óra (CET). A MATEHETSZ fenntartja annak jogát, hogy a kitöltési 
határidőt meghosszabbítsa. 
 

1. A nyereményjátékban való részvétel és regisztráció  
 
A nyereményjátékban való részvétel alapfeltétele, hogy a résztvevő kitölti az e-mail formájában 
továbbított „A tehetségek útja” című kérdőívet. A kérdőív végén van lehetőségük a kitöltőknek 
arra, hogy nevük, e-mail címük és telefonszámuk megadásával jelentkezzenek a 
nyereményjátékra. 
 
Az Általános Felhasználási Feltételek, valamint a „A tehetségek útja” nyereményjáték menete 
című dokumentum a www.tehetseg.hu oldalon elérhetőek. 
 
A nyereményjátékban azok a kitöltők vehetnek részt, akik hiánytalanul, értékelhetően kitöltötték 
a kérdőívet, nevük és e-mail címük, telefonszámuk megadásával jelezték részvételi szándékukat. 
Az Általános Felhasználási Feltételeket megismerve a résztvevőknek természetesen lehetőségük 
van a nyereményjátékból való visszalépésre is. Ehhez egy egyértelmű lemondó üzenetet kell 
küldeniük az info@tehetseg.hu e-mail címre. 
 
Minden résztvevő csak a saját nevében és a saját e-mail címének, telefonszámának megadásával 
jelentkezhet a nyereményjátékra. A nyeremény nem átruházható, egy személy csak egy névvel 
szerepelhet a sorsolásban.  
 

2. A nyereményjáték tárgya  
 
A nyereményjáték során öt tabletet sorsolunk ki. 
 
A nyertest telefonon és e-mail-ben tájékoztatjuk. A nyeremény átvételének időpontját és 
menetét, valamint a nyertes személyének nyilvánosságra hozatalát ekkor egyeztetjük. 
 

http://www.tehetseg.hu/
mailto:info@tehetseg.hu


3. Személyes adatok védelme  
A résztvevőknek a kérdőív végén a következő adatokat kell megadniuk a nyereményjátékon 
történő részvételhez:  

1. Kitöltő neve 

2. Kitöltő e-mail címe 

3. Kitöltő telefonszáma 

Az adatok megadásával a kitöltő hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatokat a 
nyereményjátékon való részvételéhez a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a 
nyereményjáték lezárásáig (valamennyi nyeremény átvételéig) felhasználja. A résztvevők 
személyes adatait bizalmasan, a kérdőívtől elválasztva kezeljük. A nyereményjáték folyamata 
során a résztvevők nevén, e-mail címén és telefonszámán kívül más adatot nem regisztrálunk.  

A birtokunkba kerülő neveket, e-mail címeket és telefonszámokat bizalmasan kezeljük, a 
nyereményjáték végeztével (valamennyi nyeremény átvételét követően) töröljük, így az adatok a 
továbbiakban nem kerülhetnek felhasználásra. 
 

4. Egyéb feltételek  
Amennyiben a nyertes résztvevővel hét napon belül nem sikerül egyeztetni a nyeremény 
átvételéről, a sorsolást megismételjük. A sorsolási folyamat addig ismétlődik, amíg a nyeremény 
nem talál gazdára.  
 
A sorsolás lefolyásával kapcsolatban panaszt, reklamációt nem fogadunk el, igény esetén a 
sorsolás jegyzőkönyvét az esetleges panasztevő rendelkezésére bocsátjuk. A Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége fenntartja a jogot az Általános Felhasználási Feltételek 
egyoldalú módosítására, ez esetben a nyereményjáték résztvevőinek tájékoztatást nyújtunk a 
változásokról.  
 
 
 
Jelen dokumentum 2015. március 19. napjától hatályos.  
 
 
 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
 
Minden jog fenntartva! 


