
“Mutasd meg, mennyire szereted a focit” - szabályzat 
 

I. Szervező 
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno – cégjegyzékszám: 29213291, adószám:           
CZ29213291, a Brnoi Kerületi Bíróság Cégjegyzékében vezetve, C rész, 66187-es          
bejegyzés (továbbiakban Szervező). Kapcsolatfelvétel a Szervezővel:      
https://top4football.hu/pg/kapcsolat. 

 
II. Időpont és időtartam 

1. Az esemény 2019. június 5. 00:01-től 2019. június 18-án 23:59-ig tart. a            
www.top4football.hu oldalon.  

2. Az eseményt a Szervező a megadottnál hamarabb is lezárhatja, módosíthatja.  
3. Az esemény Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és       

Spanyolországban zajlik, a célja a női futball népszerűsítése. 
 

III. Részvétel feltételei 
1. A játékban természetes személyek - nők - vehetnek részt. 18 év alattiak és felnőttek is               

jelentkezhetnek (továbbiakban Résztvevők). 18 év alattiak csak jogi képviselőjük         
írásos beleegyezésével vehetnek részt és minden más feltételnek meg kell felelniük. A            
Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő            
egyéb szervezetek tulajdonosai, munkavállalói, vezető tisztségviselői, és mindezen        
személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

2. A játékban való részvételhez minden feltételnek meg kell felelni, úgy mint: a)            
jelentkezési lap kitöltése, b) “Mutasd meg, mennyire szereted a focit” saját történet            
megírása, és elküldése a Szervezőnek. 

3. A nyertesnek részt kell vennie és meg kell jelennie egy videóforgatáson és fotózáson,             
amelyek eredményét (fotók és videók) a Szervező korlátozás nélkül felhasználhatja. 

 
IV. Díjak 

1. A fődíj egy 1 főre szóló út Lyonba (Franciaország), repülőjeggyel és szállással. 
2. A további nyeremény adidas sportfelszerelés 20,000 CZK értékben. 

 
V. A nyertes kiválasztása, kihirdetése, a nyeremények átadása 

1. Az esemény befejezését követően a Szervező egy Nyertest választ (összesen a           
résztvevő országokból), akivel telefonon vagy vagy emailben felveszi a kapcsolatot. A           
Nyertes a IV. pontban meghatározott Nyereményeket kapja meg. 

2. A Nyertes személyét a Szervező választja ki egy szubjektív döntés keretében, a            
beküldött “Mutasd meg, mennyire szereted a focit” történetek alapján. 

3. A Nyertest a cseh, szlovák, magyar, román és spanyol Top4Football közösségi           
oldalain hirdeti ki a Szervező. 

 
VI. A résztvevők személyes adatainak védelme 

1. Az eseményre való jelentkezéssel a Résztvevők hozzájárulnak, hogy a Szervező a           
következő személyes adataikat kezelje az Európai Parlament és a Tanács (EU)           
2016/679 rendeletének és a 95/46/EK irányelvének (továbbá Szabályozások)        
megfelelően: 

https://top4football.hu/pg/kapcsolat
http://www.top4football.hu/


a) vezetéknév és keresztnév 
b) email cím 
c) telefonszám 
d) Instagram fiók neve 

2. A felhasználó fent leírt és megadott személyes adatai a szervező automatikusan           
kezelt adatbázisába kerülnek, mely által a Szervező az adatok kezelőjévé válik. Ezen            
adatok első sorban a nyereményjáték során kerülnek felhasználására ahhoz, hogy a           
Szervező a beérkező pályázatokat értékelni tudja, valamint a nyertessel fel tudja           
venni a kapcsolatot. Egyes adatok a nyereményjáték sikerességének értékelésére is          
felhasználására kerülnek, melyre a szervező jogosult. Az adatok 5 évig kerülnek           
tárolásra. 

3. Ha a Résztvevő hozzájárul, hogy az általa megadott elérhetőségein megkeressük          
üzleti ajánlatainkkal, az esemény során megadott email címén fogja a Szervező az            
ajánlatokkal keresni; minden hírlevél tartalmaz leiratkozási lehetőséget. 

4. Minden Résztvevő hozzáférhet a személyes adataihoz, és kérheti azok módosítását,          
javítását, törlését. Az adatok jogos kezelésével szembeni kétely felmerülése esetén a           
Résztvevők felvehetik a kapcsolatot a Szervezővel vagy a Nemzeti Adatvédelmi és           
Információszabadság Hatósággal (https://www.naih.hu). 

5. Még több információ a Szervező adatvédelmi tevékenységéről, szerződéses        
jogviszonyról az alábbi címeken elérhető:     
https://top4football.hu/pg/adatvedelmi-nyilatkozat 
https://top4football.hu/pg/altalanos-szerzodesi-feltetelek. 

 
VII. Egyéb feltételek 

1. Minden kifogás kezelése a Szervezőn keresztül történik. A Szervező fenntartja a           
jogot a nyereményjáték idejének rövidítésére, elhalasztására, felfüggesztésére,       
törlésére és módosítására kompenzáció nélkül. 

2. A nyeremény át nem ruházható, készpénzre nem váltható. A Szervezőnek nincs           
semmilyen egyéb kötelezettsége a résztvevők felé, a résztvevőknek nincs         
jogosultsága szabályzatban meghatározott bármilyen egyéb követelésre. 

 
VIII. Záró rendelkezések 

1. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen egyéb a nyereményjátékra vonatkozó          
szabályzatért a jelen szabályzaton felül, beleértve a promóciós anyagokon szereplő          
esetleges rövidített verziókat is. Jelen szabályzat tekintendő az esemény         
(Nyereményjáték) egyetlen teljes és végleges szabályzatának. 

2. Az eseményen való részvétel önkéntes; a részvétellel minden Résztvevő elfogadja a           
szabályzatot. 

3. A szabályzat elektronikus verziója az esemény teljes időtartama alatt elérhető a           
www.top4football.hu oldalon. 

http://www.top4football.hu/

