
 
 

 

Játékszabályzat 

a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének  

„Miért jó, ha anyu és apu otthon van vasárnap?” 

rajzpályázatáról 
 
 

I. Szervező  
 
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48., a 
továbbiakban: KASZ) „Miért jó, ha anyu és apu otthon van vasárnap?” témájú rajzpályázatot 
(továbbiakban: Pályázat) hirdet, amelynek részleteit és feltételeit az alábbi játékszabályzat (a 
továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza. 
 

II. Játékos 
 
Játékosnak minősül minden kereskedelemben dolgozó munkavállaló 4 és 12 év közötti gyermeke 
vagy unokája. 

Kizárt a részvétel a KASZ, mint Szervező munkavállalóinak gyermeke, unokája számára. 
 

III. A játék menete 
 

1. A Játékos küld egy az általa szabadon választott technikával készült rajzot a 
kommunikacio@kasz.hu e-mail címre.  

Az e-mailnek tartalmaznia kell a pályázó gyermek nevét, életkorát, a pályázó gyermek 
szülőjének/nagyszülőjének nevét, munkahelyét, szülő/nagyszülő telefonos elérhetőségét. 

A Játékosoknak az alábbi témával összefüggésben kell elkészíteniük pályázati 
rajzukat: „Miért jó, ha anyu és apu otthon van vasárnap?” 

Egy gyermek csak egy rajzot küldhet be.   

2. A KASZ a beküldött pályázati rajzokat 2022. december 12. napján közzéteszi a Facebook 
oldalán (https://www.facebook.com/KASZosok), megjelölve a Játékos keresztnevét és 
életkorát. 

3. A KASZ 2022. december 14. napján összesíti a rajzokra érkezett reakciók („tetszik”, 
„imádom”, „ölelés”) számát.  

4. A KASZ 2022. december 14. napján, 12:30 perckor, az összesített adatok alapján közzéteszi 
Facebook oldalán a három legtöbb érvényes szavazatot kapott pályázati rajzot. 

5. A KASZ értesíti a nyertesek szüleit/nagyszüleit az előzetesen megadott elérhetőségek 
egyikén. 

6. A KASZ a nyertesekkel egyeztetettek alapján átadja a nyereményeket. 
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IV. Szavazás 
 
A szavazás formája: közönségszavazás. 
 
A beküldött pályázati rajzokat a KASZ a Facebook oldalán közzéteszi, amelyre bárki, aki Facebook 
felhasználói fiókkal rendelkezik, szavazhat oly módon, hogy az általa legjobbnak ítélt pályázati rajz 
képe alatt a reakció lehetőségek közül vagy a „tetszik”, vagy az „imádom”, vagy az „ölelés” 
jelre kattint. Minden egyéb reakció („vicces”, „hűha”, „szomorú”, „dühítő”), valamint a 
hozzászólások nem számítanak érvényes szavazatnak. 

Szavazatot csak a KASZ Facebook oldalán, a közvetlen közzétett képekre lehet leadni. A 
hozzászólások és a KASZ által közzétett képek tovább osztásából generált bejegyzésekre adott 
kedvelések, reakciók nem számítanak érvényes szavazatnak. 
  

V. Értékelés 
 

A KASZ a szavazás zárónapján, a Facebook oldalán közzétett pályázati rajzokra érkezett érvényes 
szavazatok számát összesíti. Közülük a három legtöbb szavazatot kapott pályázati rajz 
tulajdonosát jutalmazza.  

A nyertesek nevét és életkorát, a nyertes rajzokkal együtt a KASZ Facebook oldalán és weboldalán 
(www.kasz.hu) közzéteszi. 
 

VI. Beküldési határidő 
 

A rajzpályázat 2022. november 28. napjától 2022. december 14. napjáig tart.  

A rajzpályázat kezdőnapja, amely naptól a KASZ fogadja az elkészített pályázati rajzokat:  
2022. november 28. hétfő 10.00  

A KASZ 2022. december 9. 16 óráig fogadja be az elkészült pályázati rajzokat. Az ezen 
határnap után beérkezett munkákat nem áll módjában közzétenni. 

A Facebook szavazás kezdőnapja: 2022. december 12. 10.00 

A Facebook szavazás zárónapja: 2022. december 14. 12.00  
 

VII. Nyeremény 
 

1. helyezett: 20.000 Ft értékű, játékboltban levásárolható vásárlási utalvány 

2. helyezett: 15.000 Ft értékű, játékboltban levásárolható vásárlási utalvány 

3. helyezett: 10.000 Ft értékű, játékboltban levásárolható vásárlási utalvány 

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. 

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettje: a szervező, azaz a KASZ. 
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VIII. Vegyes rendelkezések  
 
A KASZ csak a nyeremény tekintetében felel annak adóvonzatáért, további kötelezettség nem 
terheli.  

A KASZ fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a Pályázatot 
annak időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A Szabályzat módosítását, illetve a Pályázat 
esetleges megszüntetéséről szóló értesítést közzéteszi a KASZ Facebook oldalán és weboldalán. 

A Játékos a szellemi tulajdonát képező pályázati rajzának benyújtásával engedélyt ad arra, hogy 
helytől és időtől függetlenül a KASZ a szerzői jogok tiszteletben tartásával a pályázati rajzot a 
későbbiekben egyéb kezdeményezés alkalmával felhasználja. 
 

IX. Adatkezelés 
 

A KASZ (1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48., a továbbiakban: Adatkezelő) a Pályázatban 
részvevők, Játékosok (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait (név, életkor, munkahely, 
telefonszám és e-mail cím) a tájékoztatáson alapuló hozzájárulás alapján kezeli. 

Az Érintett a Pályázaton való részvétellel hozzájárul a fent említett személyes adatainak 
kezeléséhez. [Általános adatvédelmi rendelet-GDPR 6. cikk a) pont] 

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Pályázat vonatkozásában a személyes adatainak megadása nem 
kötelező.  

Az Érintett azt is tudomásul veszi, hogy amennyiben részt kíván venni a Pályázaton, úgy 
személyes adatainak Adatkezelővel való megosztása elengedhetetlen, tekintettel arra, hogy 
az Adatkezelő csak a személyes adatok birtokában tudja beazonosítani a nyertest és átadni 
a nyereményt.  

Az Érintett a Pályázaton való részvétellel hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben helyezést ér 
el, az Adatkezelő az Érintett nevét, életkorát nyilvánosságra hozza a KASZ Facebook oldalán, 
Instagram felületén, illetve weboldalán.  

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a játékban való részvétel, a nyeremény átadásának 
lebonyolítása céljából kezeli. 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a fent meghatározott célból a Pályázat végéig, illetve 
helyezés elérése esetén a nyeremény átadásáig kezeli. 

Az Adatkezelő biztosítja az Érintett személyes adatainak biztonságát.  

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, jelezve azt az Adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselőjének, Melis Beátának az erdekvedelem@kasz.hu e-mail címen.  

Amennyiben az Érintettet személyes adatait sérelem éri a jelen Pályázat vonatkozásában, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 
vagy bírósághoz fordulhat. 

A Pályázat a KASZ saját kezdeményezése, amelyet sem a Facebook, sem egyéb közreműködő nem 
támogat. 

Az Érintett azaz a Játékos és gondviselője a Pályázaton való részvételével tudomásul veszi 
és elfogadja jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 
 
Budapest, 2022. november 28. 
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