
NEXT-TIME KFT.  
“IT’S TIME SHOP INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK” ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 
 

I. A Szervező 

Szervező: Next-Time Kft.  

Székhelye: 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7.  

Cégjegyzékszáma: 01 09 869598 

A Szervező feladata a nyertes kiválasztása, a nyeremény kiosztása, a nyertes értesítése, a résztvevők 

személyes adatainak feldolgozása és a nyeremény szállításához szükséges adatok kezelése.  

II. A Játékos 

Játékosnak tekintendő minden a nyereményjáték feltételeit helyesen teljesítő résztvevő. A Játékosból 

kerül ki a Nyertes, akit a Szervező a VII. pontban meghatározott módon értesít.  

III. Közreműködők 

A Játékban közreműködik 4 darab Influencer. A Szervező és az Influencer közösen megállapodnak az 

együttműködés feltételeiről egy külön szerződésben. Az Influencer feladata a saját Instagram profilján 

Instagram Történetet tegyen közzé, melyben megosztja a Játék bejegyzését. Az influencer köteles 

megjeleníteni #hirdetés és #nyereményjáték jelöléseket a bejegyzésben.   

A közreműködő Influencerek a következők:  

• Pápai Dorka (@papai.dorka) - https://www.instagram.com/papai.dorka/ 

• Békefi Viktória (@viktoriabekefi) - https://www.instagram.com/viktoriabekefi/ 

• Jakus Lilla (@jakus.lilla) - https://www.instagram.com/jakus.lilla/ 

• Szigligeti Ivett (@ivett_szigligeti) -https://www.instagram.com/ivett_szigligeti/ 

• Bálizs Anett (@anettbalizs) - https://www.instagram.com/anettbalizs/ 

 

  

https://www.instagram.com/papai.dorka/
https://www.instagram.com/jakus.lilla/
https://www.instagram.com/anettbalizs/


 

IV. A nyereményjáték  

A Játékosok helyesen teljesítik a Szervező saját Instagram oldalára (@lets_shine_by_itstimeshop) 

feltöltött játék feltételeit. A Játékban való részvételt a Szervező pontosan megfogalmazva a Játékosok 

tudására bocsátja.  

A Játék leírása, avagy a Szervező saját Instagram oldalára közzétett bejegyzés leírása a következő:  

 

 

1. A Játékban való részvétel feltételei 

1.1. A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. 
életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, a 1.6 pontban 

NYEREMÉNYJÁTÉK 

Idén nyáron mindenkinek szüksége van arra, hogy az elmúlt másfél év nehézségeit kiheverje és feltöltődjön. 

Van, aki ezt egy hosszabb nyaralással vagy utazással éri el, és van, aki a ruhatárát frissíti fel nyári 

darabokkal. Tervezheted bárhogy a saját pihenésed, de ne feledkezz meg kedvenc kiegészítőidről sem! 

Ahhoz, hogy a nyári programokon is tündökölhess, most kisorsolunk egy 100.000 Ft értékű 

ajándékcsomagot, amelyet a legszebb kincseinkből állítottunk össze.  

 

Mi van a csomagban: 

1 db CLUSE Féroce Petite Gold Colour by Iris Mittenaere óra  

1 db CLUSE karkötő 

1 db CLUSE fülbevaló 

1 db CLUSE gyűrű 

1 db ANIA HAIE fülbevaló 

1 db ANIA HAIE gyűrű 

 

Mit kell tenned, hogy Tiéd lehessen az ajándékcsomag? 

1. Kövesd Instagramon @lets_shine_by_itstimeshop és az @its_time_shop oldalt!  
2. Írd meg a szerinted helyes válasz betűjét kommentben a következő kérdésre:  

„Hány It’s Time Shop van ma Magyarországon?” 

a; 1 

b; 4 

c; 8 

 

A játék 2021. augusztus 12-től augusztus 18 éjfélig tart, a nyertes felhasználónevét 08.19-én ezalatt a kép 

alatt betaggelve tesszük közzé! 

Ez a tartalom nem az Instagram által szervezett, illetve szponzorált nyereményjáték. A játékban kizárólag 

18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező felhasználó vehet részt. A játék részletes 

szabályzatát megtaláljátok a bioban közzétett linken keresztül, vagy az itstimeshop.hu/jatek oldalon.  

⠀ 

#nyereményjáték #itstimeshop #letsshinebyitstimeshop #shinebyitstimeshop 

https://www.instagram.com/explore/tags/nyerem%C3%A9nyj%C3%A1t%C3%A9k/


meghatározott személyek körébe nem eső, saját Instagram profillal (a továbbiakban: ”Profil”) 
rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék IV/2. 
pontban meghatározott időtartama alatt a  alatti weboldalon 
https://www.instagram.com/lets_shine_by_itstimeshop/ domain (a továbbiakban: 
”Honlap”) található Instagram tartalomban megfogalmazott kérésre tartalom alatti 
kommentben válaszol (a továbbiakban: ”Pályázat”), és ezzel egyúttal elfogadja a jelen 
játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.  

 

1.2. Azok a Pályázatok, melyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem 
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes 
rögzítésre kerülnek. 

 

1.3. A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játékos a Játék 
időtartama alatt egy Pályázatot jogosult beküldeni. Amennyiben a Játékos nem a saját maga 
által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat 
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár. 

 

1.4. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, 
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, 
és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint 
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, 
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból 
fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

 

1.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, 
és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a 
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.  

 

1.6. A Játékból ki vannak zárva a Next-Time Kft. alkalmazottai és ezen személyek Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott fogalom szerinti közeli hozzátartozói, akik a következő személyek: 
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 

 

2. A Játék menete 

A Játékosnak hozzászólásban helyesen kell megválaszolnia a Szervező Instagram oldalán 2021.08.12-

én közétett, „NYEREMÉNYJÁTÉK” megnevezésű bejegyzés alatt megjelenő kérdésre, miszerint:  
„Hány It’s Time Shop üzlet van ma Magyarországon?” A felsorolt válaszok közül a helyes válasz betűjét 

kommentelő felhasználó automatikusan részt vesz a játékban.  

 

A Játékosnak a kérdés helyes megválaszolásán kívül követnie kell a Szervező, valamint a közreműködő 

Influencerek Instagram oldalát is (ld. fentebb). A Játék 2021.08.12-08.18-ig tart, a Szervező a 

2021.08.18 éjfélig beérkezett helyes válaszokat fogadja el. Az a Játékos, aki minden a Játékhoz 

kapcsolódó feltételt teljesített automatikusan részt vesz a Játékban és elfogadja a Játék feltételeit1. A 

 
1 A Játékban való részvétel feltételei 



Szervező a Játékban részt vett Játékosok közül választja ki a Nyertest, melyet 2021.08.19 (csütörtök) 

napon a Szervező Instagram oldalán, a Nyereményjátékot meghirdető bejegyzés alatt hozzászólásban 

közöl. A Nyertest ezt követően köteles a saját Instagram oldalán (azzal, amivel részt vett a Játékban) 

közzétenni a Nyereményt és megjelölni rajta a Szervezőt.  

V. A Játék időtartama és a nyeremények 

A Játék időtartama: 2021.08.12-08.18. 

Nyeremény: A Szervező és a közreműködő Influencer Instagram oldalára 2021.08.12-én feltöltött 

„Nyereményjáték” feliratú képen szereplő ajándékcsomag.  

Nyertesenként 1 db ajándékcsomag kerül kiosztásra. 

A Nyeremény készpénzre nem váltható. 

VI. Nyertesek kiválasztása 

A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között a Szervező munkatársai közül 

kikerült zsűri választja ki a Játék nyerteseit.  

Zsűrizés időpontja: 2021.08.19.  

VII. Értesítés, nyeremények átvétele 

A Nyerteseket az Instagram applikáció segítségével értesülnek a következő módon: A sorsolás 

eredményéről külön Instagram bejegyzést tesz közzé a Szervező a saját Instagram oldalán, melyen 

megjelöli a Nyertes Instagram felhasználói nevét. A Nyertesnek a feladata, hogy felvegye a kapcsolatot 

a Szervezővel Instagram üzenetben. A Szervező a megkeresést követő 10 (tíz) naptári napon belül 

köteles reagálni az üzenetre a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. 

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl.: hibás elérhetőség, cím, 

név, stb.) eredő elmaradásokért, károkért. A nyereményeket postai úton juttatja el Lebonyolító a 

nyertesekhez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való 

címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át 

nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. 

VIII. Személyes adatok kezelése 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Next-Time Kft. (székhely: 1089.Budapest, Gaál Mózes utca 

5.; cégjegyzékszám: 01 09 869598; adószám: 13717641-2-42; a továbbiakban: Adatkezelő) által  

szervezett „It’s Time Shop Instragram játék” elnevezésű játék (“Játék”) keretében gyűjtött személyes 

adatokkezelésére. 

1. A kezelt személyes adatok köre 

Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során: A Játékosoknak csak az Instagram felhasználóneve, 

a Nyerteseknek: vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám, postai cím (irányítószám, település, 

utca, házszám) adatokat kell a Szervező részére bocsátania.  

2. Az adatkezelés célja és időtartama 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék 

lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, 

kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából 



kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a 

Játék lezárását, illetve, ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a 

nyeremények átadását követően törli.  

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja  

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció 

során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében 

a Játékos a Játékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó 

mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes 

adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint 

kezelje, illetve dolgozzák fel. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. 

4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó a 

hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a 

Szervező végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az 

adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat. Az Adatkezelő 

kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja 

át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. 

5. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban 

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől 

számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. A Játékos jogosult kérni a személyes 

adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul 

elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost. A Játékos a fentieken 

kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, 

indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul 

gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. Törlés helyett 

az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt 

személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes 

adat törlését kizárta. Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az 

alábbi elérhetőségeken fogadja: 1089. Budapest, Gaál Mózes utca 5-7 postai címre vagy e-mailben az 

info@next-time.hu email címen, személyes adatai megadásával. Amennyiben az adatkezelő a Játékos 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon 

belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja 

a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

történő fordulás lehetőségéről. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban 

ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet 

megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes 

adatait feltüntetve) 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7 postai címen vagy e-mailben az info@next-

time.hu email címen A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a 



direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul 

veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott 

hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges 

célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. A Játékos 

tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása 

kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő 

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés 

esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb 

esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a 

döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, 

illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő 

utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

6. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok 

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra 

is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja 

vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő 

gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa 

nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő 

megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve 

semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt 

vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja. 

7. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően 

történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1089. Budapest, 

Gaál Mózes utca 5-7 postai címre vagy e-mailben az info@next-time.hu, személyes adatai 

megadásával. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az 

irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). 

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az 

adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az elektronikus úton küldött reklámokkal 

kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók. 

8. Egyéb rendelkezések 

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Adatkezelő 



fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, 

bármikor módosítsa. 

IX. Felelősség 
 

1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com 

weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát 

amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves 

rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. 

illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

 

2. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból 

történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan 

használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak 

érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 

 

3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor 

megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait 

közzéteszi a https://www.instagram.com/lets_shine_by_itstimeshop/  és az 

https://www.itstimeshop.hu/jatek weboldalán. 

 

4. A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményt nem támogatta egy, az ajándéktárgyak gyártói 

sem, a Játék Nyereménye kizárólag a Szervező tulajdonában lévő ajándéktárgyak részét 

képezik.  

 

 

Next-Time Kft.  

Budapest, 2021. 08. 12.  

http://www.instagram.com/
https://www.itstimeshop.hu/jatek

