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A POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE 

„A PSZE-vel CSAK NYERHETSZ!” 

ONLINE KVÍZJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

  

1. A Postások Szakmai Egyesülete (PSZE) által szervezett (a továbbiakban: szervező) 

„A PSZE-vel csak nyerhetsz!” elnevezésű online kvízjátékon (a továbbiakban: játék) 
minden  PSZE rendes tag1 (továbbiakban: játékos) részt vehet 

- aki a játék ideje alatt a forduló kérdéseire adott válaszait a nevével, e-mail címével, 
telefonszámával kitöltve beküldi a https://psze.info/ oldalról (ahol a kvízjáték 
megjelenik). 

A játékban 18 év alatti személy, továbbá a PSZE-vel alkalmazotti vagy szerződéses 
viszonyban állók és a Kvízjáték szervező bizottságának tagjai nem vehetnek részt. 

2. Az online kvízjáték összesen 3 fordulóból áll, amely 2020. decemberben kezdődik, és 
2021. februárban fejeződik be. A játékban résztvevőknek havonta (december, január, 
február) egy-egy 13+1 kérdéses totó megfejtését lehet beküldeni. A játék kezdetéről és 
részleteiről az egyesület weblapján a https://psze.info/ oldalon adunk tájékoztatást, ezen 
kívül felhívást teszünk közzé A mi Postánk magazinban, a Postaweben és a postákon 
kifüggesztve. 

3. A kérdések témái a PSZE-t és szakmai ismeretterjesztő tevékenységének körét ölelik fel. 
Egyes esetekben a kérdéshez a téma linkjét is csatoljuk, ahol azt elolvasva könnyen 
megtalálja a játékos a választ. 

4. Minden játékos minden fordulóban csak egyszer küldheti be a tesztlapot, amelyről kap egy  
visszaigazoló e-mailt a beküldött válaszaival. A beküldési határidő leteltével a forduló 
helyes válaszait közzétesszük a psze.info weboldalon.  

Az a játékos, aki valamelyik fordulóban nyer, jogosult a következő fordulókban is részt 
venni. A fődíj sorsolásába azonban csak az jogosult bekerülni, aki mindhárom fordulóban 
hibátlan megfejtést küldött be, és ebben nem kizáró tényező, hogy a fordulónként történő 
sorsolások valamelyikén már nyert. 

5. A szervező a játékban a helyes (hibátlan) választ adó játékosok között az alábbi 
nyereményeket sorsolja ki: 

• 1. forduló: 5 db, egyenként 5.000 Ft értékű vásárlási ajándékutalvány 
• 2. forduló: 5 db, egyenként 5.000 Ft értékű vásárlási ajándékutalvány 
• 3. forduló: 5 db, egyenként 5.000 Ft értékű vásárlási ajándékutalvány 
• Fődíj: Mindhárom forduló kérdéssorát helyesen (hibátlanul) megválaszolók között 1 

db, 50.000 Ft értékű vásárlási ajándékutalvány. 

6. A nyeremények után fizetendő adó- és járulékkötelezettséget a játék szervezője a 
nyertesektől átvállalja. 

                                                

1  Rendes tag: PSZE Alapszabály szerint Belépési nyilatkozatát kitöltötte, éves tagdíjat megfizette. (Új belépő tag 
is lehet, aki a játék közben lépett be. Ilyen esetben a tagdíj befizetésre a PSZE Alapszabálya szerinti előírások az 
irányadóak.) 
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7. A sorsolások az egyes fordulók záró időpontját követő 2 héten belül, a fődíj sorsolása 
legkésőbb 2021. március 10-ig megtörténik. 

A sorsolások helyszíne: Postások Szakmai Egyesülete Budapest, Egressy út 35-51. 
Irodaház, 3. emelet 319 szoba. A sorsolást 3 fős sorsoló bizottság végzi, és arról 
jegyzőkönyv készül. A sorsolások módja: kézi sorsolás. 

8. A nyeremények átadása: a nyeremények átadása a havi sorsolások és a fődíj sorsolás 
esetében is legkésőbb a sorsolás hónapját követő második hónap 5-ig megtörténik. 

9. A fordulónkénti és a fődíj sorsolás alkalmával 2 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A 
tartaléknyertesek akkor válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes valamilyen okból 
kifolyólag a nyereményét nem veszi át. 

A tartaléknyertes játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre 
abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes az 
előzőekben megnevezett ok miatt kizárásra kerültek. 

10. A szervező a sorsolást követően a nyertes játékosok nevét a psze.info oldalon teszi közzé, 
illetve a nyertest a megadott elérhetőségén (telefon, e-mail) értesíti, ezeken felül a fődíjat 
megnyerő játékos nevét A mi Postánk magazinban is közzé teszi. 

11. A nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények 
személyesen történő átadása megtörténhessen.2 Ha ezen együttműködési 
kötelezettségnek a nyertesek nem tesznek eleget, és emiatt a nyeremények 8. pontban 
meghatározott időben történő átadása meghiúsul, e körülmény a szervezőnek nem róható 
fel. 

12. A szervező kizárja a játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzat 1. 
pontjában írt feltételeknek. 

13. A játékkal kapcsolatos információkat és a játék hivatalos játékszabályzatát a szervező a 
játék időtartama alatt a kvízjáték psze.info oldalán teszi közzé. 

 

14. Adatvédelmi tájékoztatás 

a) Adatkezelő 

Postások Szakmai Egyesülete (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., adószám: 
18006647-1-41) A PSZE adatvédelmi elérhetősége: e-mail: psze@posta.hu 

b) Milyen adatokat kezelünk? 

Adat Miért? 

név 

• a játékos személyének azonosításához 
• a PSZE kommunikációs fórumokon tájékoztatás adása a 

sorsolások eredményéről 
• a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

e-mail cím, 
telefonszám 

• a PSZE kommunikációs fórumokon tájékoztatás adása a 
sorsolások eredményéről 

• játékossal/nyertessel kapcsolatfelvételhez 

születési idő a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

születési hely a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

anyja neve a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

adóazonosító jel a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

                                                

2  A PSZE országos területi szervezetei segítségével eljuttatja. 
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c) Mi jogosítja fel a PSZE-t az adatok kezelésére? 

A játékosok a személyes adataikat (név, email cím, telefonszám) önkéntesen hozzák a 
szervező tudomására és hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező személyes adataikat „A 
PSZE-vel csak nyerhetsz!” elnevezésű kvíz nyereményjáték lebonyolítása céljából az 
Általános Adatvédelmi Rendelet 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján és a jelen játékszabályzat rendelkezéseinek megfelelően, illetve a nyertes 
nyereménye utáni adó megfizetése vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 
alapján jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelje. 

d) Milyen célból kezeli a PSZE az adatokat? 

Adatokat azért kezeljük, hogy a játék szervezője a nyereményjátékot le tudja bonyolítani, a 
játékosok között ki tudja sorsolni a nyereményeket és részükre azokat átadja. A nyertesek 
adatait pedig továbbá azért is kezeli a Postások Szakmai Egyesülete mivel a nyertes helyett 
vállalja a nyeremény után járó adókötelezettségek teljesítését.  

e) Meddig kezeli az adatokat a PSZE? 

A Postások Szakmai Egyesülete a játékosok adatait a sorsolásig kezeli, azt követően törli, 
csak a nyertesek adatait kezeli tovább, mivel az adófizetési kötelezettséget átvállalja. A b) 
pont szerint az adózással összefüggésben kezelt adatokat a Postások Szakmai Egyesülete 
az adóbevallás évét követő 5 évig kezeli [adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. 
§]. Természetesen az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott 
hozzájárulását a nyereményjáték során és ebben az esetben a Postások Szakmai 
Egyesülete az adatokat törli. Az a játékos, akinek adatait kérésére törölte a Postások 
Szakmai Egyesülete a sorsolás előtt, a sorsolásban már nem tud részt venni, így nyertes 
sem lehet, a nyertes pedig, aki a nyeremény átvétele előtt kérte adatai törlését, a 
nyereményt már nem tudja átvenni. 

Az adó megfizetésével összefüggésben kezelt adatok vonatkozásában, tekintve, hogy jogi 
kötelezettség teljesítése az adatkezelés jogalapja, az adatok törlése nem kérhető. 

f) Hol vonhatja vissza hozzájárulását? 

A játékos a hozzájáruló nyilatkozatát, azonosító adatai feltüntetésével, bármikor korlátozás 
nélkül és ingyenesen visszavonhatja a játék szervezőjénél írásban a psze@posta.hu e-mail 
címen, vagy telefonon a (+36) 30/771-4100-es számon. 

g) Kik ismerhetik meg az adatait? 

Az adatokat a Postások Szakmai Egyesülete ügyvezetője és a nyereményjátékok 
sorsolására és lebonyolítására kijelölt szervezők ismerhetik meg. Mivel a Postások Szakmai 
Egyesülete a nyertes helyett vállalja a nyeremény után járó adókötelezettségek teljesítését, 
ezért az adókötelezettség teljesítésével összefüggő adatokat az adóbevallással összefüggő 
feladatokat ellátó munkavállalók is megismerhetik.  

h) A játékszervező vesz-e igénybe adatfeldolgozót? 

A szervező az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

i) Milyen jogok illetik meg? 

A Postások Szakmai Egyesülete az adatai kezelésére vonatkozóan minden tényt – erre 
irányuló kérése esetén írásban – közöl Önnel. A hozzájárulás alapján kezelt adatok 
vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonhatja, tájékoztatást kérhet az adatai 
kezelésével kapcsolatban illetve kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy az 
adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. A nyertesek esetében a 
jogi kötelezettség miatt nyilvántartott adatok vonatkozásában a visszavonáshoz, a törléshez 
és a tiltakozáshoz való jog nem értelmezhető. 
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j) Hova fordulhat jogai védelmében? 

Javasoljuk, hogy először a PSZE-t keresse meg panaszával (levélben: Postások Szakmai 
Egyesülete Budapest 1540, e-mail: psze@posta.hu, tel: a 06-1 273 3017, 06-30 771 4100), 
hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, 
Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu), valamint választása szerint 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. 

 

 

Budapest, 2020. december 01 
 


