
Adatkezelési szabályzat 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (1037 Budapest, Kunigunda útja 64., 

MTVA) a közszolgálati médiaszolgáltatásban történő bemutatás érdekében „Honfoglaló” 

címmel vetélkedő jellegű televíziós műsort (a továbbiakban: vetélkedő) indít. 

 

A jelen dokumentum a Vetélkedőre történő jelentkezés feltételeit és a Vetélkedő adatkezelési 

szabályzatát tartalmazza.  

 

I. JELENTKEZÉS:  

 

A szervezők szándéka értelmében a vetélkedőre jelentkezni online, az alábbi adatok 

megadásával lehetséges: 

- Név: 

- Anyja neve: 

- Lakcím: 

- Születési dátum: 

- Elektronikus elérhetősége (e-mail): 

- Telefonszám: 

 

Jelentkezését megelőzően Ön köteles megismerni a jelentkezés feltételeit tartalmazó felhívást 

és annak mellékleteit (nyilatkozat). Azok megtartására, illetve a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére az érvényes jelentkezése feltételeként Ön kötelezettséget vállal.  Jelentkezésével 

Ön hozzájárul a megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez.  

 

II. A VETÉLKEDŐN RÉSZTVEVŐK KIVÁLASZTÁSA  

 

A jelentkezők közül a televíziós vetélkedőn résztvevőket a szervezők saját diszkrecionális 

döntésük alapján választják ki. (A jelentkezés a szervezők részéről nem jelent kötelezettséget 

a jelentkező vetélkedőn való részvételének biztosítására.) 
 

A játékosválogatáson és a televíziós vetélkedőben szereplő személyeket a szervezők értesítik. 

 

III. A VETÉLKEDŐ MENETE  
 

A játék bajnokságként kerül megrendezésre. Minden napi adásban egy partira kerül sor, a 

parti nyertese a napi bajnok.  

 

Három hét elteltével 15 napi bajnok számára következik a bajnokok hete, amelyen eldől, hogy 

ki a hónap bajnoka. Az alapjátékkal ellentétben a bajnokok hetén minden játszmában csakis a 

győztes távozhat pénznyereménnyel. 

 

IV. NYEREMÉNY: 

 

A jelentkezést követő játékos (szereplő) válogatáson való részvételért, a televíziós műsorban 

történő szerepléséért a műsorban esetlegesen megszerezhető nyeremény összegén felül 

jelentkező semmilyen díjazásra, illetve költségtérítésre nem jogosult. A nyereményért az 

MTVA felel és fizeti azt ki. A nyeremény összege bruttóban értendő, így azt SZJA-előleg 

levonás terheli. A nyereményt a MTVA a nyertes szereplő által kitöltött nyeremény-

igazolásban foglaltaknak megfelelően átutalás útján fizeti ki részére. A nyeremény 



kifizetésének feltétele a nyeremény-igazolás, az adóelőleg nyilatkozat és a honor törzslap 

nyertes részéről történő megfelelő kitöltése. 

 

 

V. ADATKEZELÉS:  

 

A vetélkedőre jelentkező jelentkezésének elküldésével  

- kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az 

MTVA weboldalán olvasható Adatvédelmi Szabályzatot (http://www.mtva.hu/wp-

content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf), és 

vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat; 

- hozzájárul, hogy adatait az MTVA a vetélkedően való részvételéhez és a műsor 

nyilvánossághoz közvetítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje; 

- elfogadja jelen szabályzat feltételeit és kijelenti, hogy a televíziós vetélkedő és azt 

megelőző esetleges egyeztetések válogatás, próba kapcsán folyamatosan 

közreműködik; 

- tudomásul veszi, hogy a műsor tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott 

hang- és képfelvételeket az MTVA saját döntése alapján határozza meg; 

- elfogadja, hogy a jelentkezési feltételek bármely pontjának megszegése kizárással 

járhat. 

 

A jelentkezők adatait az MTVA a műsor gyártója részére a játékos válogatás, 

kapcsolatfelvétel, műsorkészítési feladatok ellátása érdekében átadja.  

 

A jelentkező a jelentkezéshez, részvételhez szükséges egyéb dokumentumokban – megfelelő 

tájékoztatáson alapuló – önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a műsor 

szerkesztésének, elkészítésének céljából, az általa megadott adatait az MTVA a hatályos 

adatvédelmi szabályok szerint – a jelen szabályzat és külön okiratokba foglalt nyilatkozatok, 

valamint kifejezett hozzájárulások keretei között – legfeljebb a műsor nyilvánossághoz 

közvetítésének (ideértve az ismétléseket is) befejezéséig biztonságosan tárolja az 

adatbázisában, kezelje, feldolgozza, megőrizze. 

 

Adatkezelési azonosító: NAIH-93729/2016 

 
Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő az Info tv. 7. §-ának megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy 

gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és 

hajtja végre, hogy az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során 

biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszi mindazon technikai és 

szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek. 

 

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása 

A jelentkező személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán 

alapuló, jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, 

illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az 

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági 

adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az 

adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. 

http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf
http://www.mtva.hu/wp-content/uploads/sites/17/2017/05/MTVA_ADATVEDELMI_SZABALYZAT.pdf


A jelentkező a vetélkedőre történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az 

adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, 

ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek 

részére, továbbá hogy a kezelt adatokat az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 

személyek megismerhetik, amennyiben az adatkezelő feladatai ellátásához szükséges. 

A jelentkezéssel a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok kezelése 

kapcsán az adatkezelő mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így 

bevont bármely adatfeldolgozó részére az általa megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa. 

Amennyiben adatkezelő a jelentkező adatkezeléshez történő hozzájárulásának megadását követően 

adott megbízást harmadik fél részére az adatok feldolgozására, adatkezelő köteles a jelentkező 

számára az adatfeldolgozásra irányuló szerződés megkötését követő 3 (három) munkanapon belül az 

jelentkező és adatkezelő között szokásos kapcsolattartási mód alkalmazásával felvilágosítást adni az 

adatfeldolgozó személyéről és elérhetőségeiről, az adatfeldolgozás jogalapjáról és céljáról, az érintett 

adatok köréről, és a jelentkező jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. A fenti kötelezettségének 

adatfeldolgozó az adatfeldolgozásról szóló tájékoztatónak saját honlapján való közzétételével is eleget 

tehet. Ilyen esetben az adatfeldolgozási tájékoztató feltöltéséről, valamint a jelentkezőnek az 

adatfeldolgozásról szóló tájékoztatás pontos elektronikus elérhetőségét illető felvilágosításáról 

adatkezelő a jelen pont szerinti határidőben gondoskodni köteles. 

 

Jogalap 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 

az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a 

jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés 

csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő 

rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja.  

 

A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a regisztráció során, és ezeket aktualizálni, 

amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be a változást követő 2 

(kettő) munkanapon belül. Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, az 

MTVA jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve kizárhatja a vetélkedőben való 

részvételből. A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy hibájáért (például: 

névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés 

elmaradásáért vagy késedelméért) az MTVA felelősséget nem vállal. Az MTVA-t továbbá 

nem terheli felelősség, ha a Felhasználó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően 

helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg. 

 

Adatkezelés célja 

A jelentkezésével a jelentkező elismeri, hogy adatszolgáltatása önkéntes, határozott és 

megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

MTVA, mint adatkezelő (illetve az alkalmazásában álló személyek) a megadott adatokat az 

Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően 

 a jelentkezés érdekében - kifejezett írásbeli visszavonásáig, vagy az adatkezelés 

céljának megszűnéséig - feldolgozza, megőrizze és kezelje; 

 a műsor gyártója és az MTVA kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, mint 

harmadik személyek részére továbbítsa, akik jogosultak a továbbított adatok 

feldolgozására; 



az alábbi marketing célokra is felhasználja: 

 jelentkezővel történő kapcsolattartás, 

 hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás, 

 telefonos úton tájékoztató anyag küldése, információk az MTVA-ról, 

 online sajtótájékoztatók szervezése, 

 közvetlen üzletszerzés, 

 piackutatás, 

 reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése. 

 

 

Jelentkező adatkezeléssel összefüggő jogai, jogorvoslat 

A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben az Infotv. 14-21. §§-ban rögzített jogok illetik 

meg, így többek között bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, és kérheti azok 

helyesbítését, törlését, vagy zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. 

Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván 

hozzájárulni, nevének és e-mailcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és 

ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az MTVA székhelyén vagy a 

www.mediaklikk.hu weboldal vetélkedőhöz kapcsolódó aloldalán, illetve az 

adatvedelem@mtva.hu elektronikus címen. 

Amennyiben a jelentkező szerint az MTVA a III. pontban rögzített adatkezelési 

tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, 

úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

1530 Budapest, Pf.:5.; 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

Tel.: 06 1/391-1400 

Fax: 06 1/391-1410 

A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.  

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 22. § tartalmazza. 

MTVA kijelenti, hogy a fent meghatározott adatok harmadik félnek – a fentiek kivételével és 

céllal – nem kerül átadásra. 

 

Az MTVA adatkezelési nyilatkozata itt található: (http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-

nyilatkozat/)  

 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:  

 

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket akár a vetélkedő 

időtartama alatt egyoldalúan módosítsák vagy megszüntessék. A Szabályzat módosításait, 

illetve esetleges megszüntetését megelőzően a szervezők közzéteszik a mediaklikk.hu 

weboldalon. A szervezők bármely, a Vetélkedővel kapcsolatos döntése végleges és minden 

tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.  

 

2017. 
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