„ZSEBPÉNZÜGYES” PÉNZÜGYI TUDATOSSÁGI IFJÚSÁGI VETÉLKEDŐ
RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. A vetélkedő szervezője, a vetélkedő rövid leírása
1.1. Az Intrum Justitia Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest,
Váci út 144-150. a továbbiakban: „Szervező”) országos vetélkedőt hirdet minden magyarországi
középiskolában tanuló 16. életévét betöltött diák részére. A vetélkedő célja, hogy a diákok körében
a pénzügyi-gazdasági ismeretek körét bővítse, a tudatos pénzügyi gondolkodást terjessze és a
feladatokat sikeresen teljesítő győztes diákokat tárgynyereményekkel jutalmazza, ezzel is segítve
tanulmányaikat.
1.2. A vetélkedőre 3 fős csapatok nevezhetnek, akik egy tanár-mentor támogatásával nem csak a
csapatot, hanem iskolájukat is képviselik a három fordulóból álló vetélkedőn, amely győztesei
értékes – összesen 5 millió forint értékű - nyereményekkel, jutalmakkal, valamint oklevéllel és
éremmel gazdagodnak. A vetélkedő során a napi pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat kapnak a
diákok, melyek megoldását a www.zsebpenzugyes.hu honlapon található „Tudástár” segíti.
1.3. A Szervező a vetélkedőt a Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., a továbbiakban: „Közreműködő”)
közreműködésével bonyolítja le.
2. Jelentkezési feltételek, regisztráció
2.1. A vetélkedőre minden magyarországi középiskolában tanuló, 16. életévét betöltött, 11. és 12.
évfolyamos diák jelentkezhet internetes, online regisztrációval a www.zsebpenzugyes.hu
weboldalon, a 2017. október 04. napjától 2017. október 25. napjáig élő regisztrációs felületen. A
vetélkedőre csak olyan tanuló jelentkezhet, akinek a jelentkezés napján a tanulói jogviszonya
fennáll. A jelentkezéssel a résztvevő kijelenti, hogy ezen feltételeknek megfelel, azonban a döntő
forduló előtt a szervező kérheti a feltételek fennállásának igazolását. A nevezés során megadott
adatok valódiságáért a nevező csapat felel.
2.2. A vetélkedőre 3 fős diákcsapatok regisztrálhatnak, illetve 1 fő mentor tanárt kell a csapatoknak
megjelölniük. Egy adott tanár több csapatnál is lehet mentor-tanár. A csapat nevében egy fő, a
csapat kapitánya regisztrál a felületen.
2.3. A vetélkedőn történő részvételnek nincs nevezési díja.
2.4. A regisztráció során meg kell adni a csapattagok nevét, e-mail címüket és telefonszámukat,
illetve a mentor-tanár nevét e-mail címét, telefonszámát és az iskola nevét és székhelyét.
3. A vetélkedő fordulói
3.1. A vetélkedő három, egymásra épülő fordulóból áll.
3.2. A vetélkedő első fordulójában a regisztrált csapatoknak 2017. október 27. napján előre
megadott időpontban egy online, 34 kérdésből álló, feleletválasztós tesztet kell kitölteniük
időkorláttal. Az egyes kérdésekre adott helyes válasz esetén 1, 3 vagy 5 pont kapható, attól függően,

hogy a kérdés megválaszolása mennyire komplex, mennyi idő alatt válaszolható meg a Szervező
kiírása szerint. A kérdéssorban mindig egy válasz a helyes, de esetenként előfordul „mindegyik”
vagy „egyik sem” válaszlehetőség, ilyenkor ezen válaszok értelemszerűen alkalmazhatóak. Az adott
kérdések megválaszolására a kérdések mellett megjelölt időtartam alatt van lehetőség. Amennyiben
a csapat kifut az időből, vagy rossz választ ad, az adott feladatra 0 pontot kap. A kérdéseket a lehető
legrövidebb idő alatt célszerű megválaszolni, ugyanis pontazonosság esetén az a csapat kap jobb
helyezést, amely rövidebb idő alatt töltötte ki a kérdéssort.
3.3. A vetélkedő második fordulójába minden megye 5 legjobb csapata kerül be, melyről a
Szervező e-mailben és telefonon tájékoztatja a csapatkapitányokat a regisztrációkor megadott email címen és telefonszámon keresztül. A második fordulóban a csapatoknak szintén online
feladatsort kell kitölteniük, azonban itt már nem csak tesztkérdések, hanem kifejtős kérdések
megválaszolására is szükség lesz a feladatok sikeres teljesítéséhez. A tesztek kitöltésére 2017.
november 8-13. napjáig lesz lehetőség a csapat által választott időpontban, azonban a szervező által
megjelölt időtartamban. A kitöltött feladatsor beérkezésének határideje 2017. november 13. 24:00.
3.4. A vetélkedő harmadik, döntő fordulójába a legjobban teljesítő 21 csapat jut be, mely tényről a
Szervező e-mailben értesíti a csapatokat. A döntő rendezvénye 2 napos, az 2017. december 08. és
09. napján kerül megrendezésre Budapesten, a végső döntő forduló maga a második napon kerül
megrendezésre. A Szervező a döntőbe jutott 3 fős csapat és 1 fő tanár szállását és ellátását biztosítja
a vetélkedő ideje alatt, amennyiben a csapat nem Pest megyei. A vetélkedőn a csapatok
személyesen kötelesek megjelenni, és – a részben már a döntőt megelőzően kidolgozott –
prezentációt kell előadniuk egy szakmai zsűri előtt, amely a vetélkedő eredményéről dönt. A döntő
műsorvezető segítségével, közönség előtt kerül lebonyolításra.
3.5. A döntőben résztvevők személyre szóló oklevelet és érmet kapnak. A legjobban teljesítő
csapatok összesen 5,4 millió forint értékű tárgynyereményben fognak részesülni. az alábbiak szerint.
(A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a tárgynyereményeket esetlegesen hasonló kategóriájú
termékre cserélje):
DÖNTŐBE JUTOTT CSAPATOK ÉS TANÁRAIK
MI Power Bank 5000mAh külső akkumulátor
MI Band 2 fitness karkötő
softshell kabát
laptop tartó hátizsák
ELSŐ – MÁSODIK – HARMADIK HELYEZETT CSAPATOK ISKOLÁI
MI Notebook Air 13,3”
Smart Kapp 42” Capture Board digitális tábla
HARMADIK HELYEZETT CSAPAT TAGJAI
egyedi trófea, diploma
MI 5C okostelefon 3+64GB
MÁSODIK HELYEZETT CSAPAT TAGJAI
egyedi trófea, diploma
MI Pad 3 tablet 64GB
ELSŐ HELYEZETT CSAPAT TAGJAI
egyedi trófea, diploma
MI Notebook Air 12,5”

3.6. A csapatok a soron következő fordulót megelőző 5 nappal kötelesek közölni, ha azon nem
tudnak részt venni annak érdekében, hogy a Szervező egy másik csapatot értesíteni tudjon. Ezen
kötelezettség elmulasztása kártérítési kötelezettséget vonhat maga után.
3.7. A Szervező nem vállal felelősséget az adatátviteli, informatikai problémákból eredő hibákért, a
csapatok maguk kötelesek a feladatsorok kitöltéséhez és beküldéséhez szükséges technikai
feltételeket megteremteni és biztosítani.
4. Adatkezelési szabályok
4.1. A vetélkedőre jelentkezők a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és a
Közreműködő az általuk megadott alábbi személyes adatokat kezelje: név, e-mail cím, telefonszám
(kezelt adatok köre). A döntőben részt vevő csapatok tagjai részéről a nyeremények átvétele és az
adójogszabályoknak történő megfelelés érdekében további adatok átadása lehet szükséges.
4.2. Az adatkezelés a vetélkedőn történő részvétellel kapcsolatban történik, azok célja a
vetélkedőhöz kapcsolódó regisztráció, a vetélkedő lebonyolítása, a vetélkedőhöz kapcsolódó
információk megosztása, ennek értelmében az adatkezelés időtartama a 2.1. pontban megjelölt
regisztráció napjától kezdődően 2018. január 21-ig tart. A résztvevők által megadott adatok nem
válnak publikussá. Az adatkezelés csak azon személyes adatokra korlátozódik térben és időben,
melyek a vetélkedő lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek és ezen cél elérésére
alkalmasak, a kezelt adatok körében a pontosságra és teljességre törekszünk.
A játékban résztvevők az Intrum Justitia Zrt. által kezelt adatok tekintetében - az alábbi célok
megvalósulásához, az alábbi időpontokig - célonként külön hozzájárulást adhatnak a regisztrációs
felületen:
-

Az Intrum Justitia által szervezett ismeretterjesztő eseményekre vonatkozó tájékoztatás 2018.
december 31-ig;
Az Intrum Justitia középiskolai és felsőoktatási tehetséggondozó programjára vonatkozó
tájékoztatás 2018. december 31-ig;
Az Intrum Justitia CSR tevékenységi körben szervezett eseményekre, akciókra,
publikációkra vonatkozó tájékoztatás 2018. december 31-ig.

4.3. Az Adatkezelők a személyes adatok védelme érdekében minden tőlük telhető intézkedést –
többek között szoftveres és technikai védekezési mechanizmusok - megtesznek, az adattárolást
biztonságos szervereken foganatosítják, továbbá a személyes adatokat kizárólag a tevékenységgel
összefüggésben, annak megvalósulása, teljesítése érdekében közlik munkavállalókkal, akiket
szigorú titoktartási kötelezettség terhel.
4.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett (résztvevő) önkéntes hozzájárulása. A résztvevők a
regisztrációkor adják kifejezett, önkéntes hozzájárulásukat az adatkezeléshez, és mivel 16.
életévüket betöltötték, az adatkezeléshez történő hozzájáruláshoz a törvényes képviselő
hozzájárulása nem szükséges.
4.5. A résztvevők tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőktől a személyes adataik kezeléséről,
kérhetik továbbá a személyes adataik helyesbítését, zárolását vagy törlését.
Intrum Justitia Zrt. esetében: adrienn.varga@intrum.hu
Brightly Kft. esetében: ficho.nikoletta@brightly.hu
Az Adatkezelő a választ 25 napon belül köteles megadni. Ha a résztvevő nem elégedett az
adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt

érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (elnök: dr.
Péterfalvi Attila, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-13911400, www.naih.hu) fordulhat. Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén, valamint ha az
érintett kifejezetten kéri a regisztráció alkalmával megadott személyes adatainak törlését, az ilyen
tárgyú kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül az Adatkezelő a kérésnek eleget tesz,
kivéve, ha a hatóság/bíróság számára adatátadás válhat szükségessé.
4.6. A résztvevő mint felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a zsebpenzugyes.hu weboldal
gyűjti és naplózza a felhasználói adatokat, így a látogató/felhasználó IP-címét,
internetszolgáltatójának nevét, az internethasználat helyét és a látogatás idejét, a használt webböngésző nevét és a weboldalon megjelenített aloldalak nevét és címét. A weboldal a látogatások
során kisméretű karaktersorozatot tartalmazó fájlt/fájlokat telepít a felhasználó számítógépén (ún.
„cookie”-kat vagy „süti”-ket), melyeket az Adatkezelő a szolgáltatás beállításainak tárolására, és a
felhasználóhoz kapcsolódó adatok rögzítésre használ a szolgáltatás fejlesztést, a felhasználók
igényeinek lehető legjobb kiszolgálása érdekében. A felhasználó a cookie-kat letilthatja, ennek
eredményeként azonban lehetséges, hogy a weboldal egyes funkciói nem fognak tökéletesen
működni. A résztvevők tudomásul veszik azt is, hogy a kapcsolódó oldalak, például a Google
kereső, Adwords, Facebook is gyűjthetnek adatokat a látogatásokról.
4.7. A résztvevő a regisztráció alkalmával nyilatkozik a személyes adatok kezeléséhez történő
hozzájárulásról.
5. Elérhetőségek
5.1. A vetélkedő Szervezője az Intrum Justitia Követeléskezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150., Cg.: 01-10-044857, Asz.:
12935181-2-41, e-mail elérhetőség:marketing@intrum.hu)
5.2. A vetélkedő lebonyolítója a Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., Cg.: 13-09-140780, Asz.: 12452648-2-13,
e-mail elérhetőség: brightly@brightly.hu).
5.3. A zsebpenzugyes.hu weboldal üzemeltetője: Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaság.

