Nextent Informatika Zrt.
RankIT játékszabályzata

1.

A Nextent Informatika Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 4749.
adatkezelés nyilvántartási száma: 
NAIH83388
/2015, továbbiakban: 
Szervező
)a
RankIT
oldal népszerűsítési kampányához kapcsolódóan ügyességi játékot indít (a továbbiakban:
Játék
).


2. 
A Játékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt pályázóként
vagy játékosként, akik a 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és nem
esnek a 7. pontban meghatározott korlátozás alá (továbbiakban: 
Játékos
).
3.
A Játékban történő részvétel feltételei
A Játékban az a Játékos vehet részt, aki
Ø
a rankit.hu oldalon regisztrál;

Ø 
a 2016. április 25. és május 25. napja közötti időszakban (továbbiakban: 
Játékidőszak
)a
Játékot megkezdi;
Ø
a jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékban történő részvételét jelezte.

A Játékban egyaránt részt vehetnek a rankit.hu oldalon a Játékidőszak előtt és alatt regisztráló
személyek.
A regisztrációkor az alábbi adatokat kell megadniuk:
∙ felhasználónév
∙ b
ecenév
∙ iskola
∙ email cím
A Játékosok adatainak kezelésére, védelmére vonatkozó szabályokat az 
Adatvédelmi
Szabályzat
tartalmazza.
4.
A Játékosok ajándékai
Az a Játékos, aki végigjátssza a Játékot, és sikeresen megoldja a 6 pálya 18 feladatát, a
Szervezőtől egy RankIT feliratú pólót nyer.
Amennyiben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a Játék ideje alatt az
ranky@rankit.hu
email címen tudja felvenni a kapcsolatot a Szervezővel.
A Játékot sikeresen teljesítő Játékosok a 
ranky@rankit.hu email címről kapnak értesítést a
regisztrációkor általuk megadott email címre, a Játékidőszak lezárást követő 5 (öt)
munkanapon belül.

Az ajándék átadására személyesen kerül sor a szervező székhelyén (1138 Budapest,
Madarász Viktor utca 4749.), előre egyeztetett időpontban, legkésőbb azonban a
Játékidőszak lezárását követő 60 napon belül. Amennyiben személyes átvétel esetén a Játékos
az ajándékát az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, az ajándékot elveszíti.
Előzetes kérés esetén a Szervező az ajándékot postázza a Játékos által megadott címre,
legkésőbb Játékidőszak lezárását követő 60 napon belül. A Szervező a postai kézbesítésből
adódó hibákért nem vállalja a felelősséget.
Az ajándék visszautasítható, de másra át nem ruházható.
5.
A kampány egyes szakaszainak időzítése:
∙ 
Játékidőszak: 2016. április 11. 10:00:00 
–
2016. május 11. 23:59:59.
∙ 
Eredményhirdetés és kiértesítés a 
www.rankit.hu weboldalra: 2016. május 18.
12:00
∙ 
Ajándékok kézbesítése: 2016. június 10. napjáig
6.
A Játékban résztvevők nyilatkozatai
A Játékban résztvevő Játékos kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak
megfelelnek, a jelen játékszabályzatot elfogadja, és kijelenti, hogy az abban foglalt
feltételeknek maradéktalanul megfelel, részvétele az abban leírt korlátozásokba nem ütközik.
A Játékban történő részvétel önkéntes. A Játékos kifejezetten hozzájárul a személyes adatai
Szervező általi kezeléséhez, elfogadja és tudomásul veszi a jelen Játékszabályzatban foglalt
valamennyi rendelkezést.
A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Szervező a Játékos önként megadott valamennyi személyes adatát a vonatkozó jogszabályok
keretein belül kezelje.
A Játékos, a Játékban történő sikeressége esetén jelen Játékszabályzat elfogadásával
tudomásul veszi és minden további feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Szervező a Játékos önként megadott személyes 
adatai közül, a nevét (vezetéknév,
keresztnév), lakóhelyét (kizárólag város és irányítószám)
, valamint az ajándék átvételekor
készült fotóját nyilvánosságra hozza a 
www.rankit.hu weboldalon, a RankIT
Facebookoldalán, a Játék eredményéről beszámoló print és online közleményekben,
bármikor, bármilyen formában minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a
Játékkal kapcsolatban.
7.
A Szervező nyilatkozatai
A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkatársai, illetve a velük megbízási, vállalkozási
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnereik, illetve e
személyek 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1§ (1)1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
A Szervező nem vonható felelősségre nem, hibás vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis
maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései
szünetelnek olyan mértékben, amelyben a fentiek teljesítése a vis maior esemény miatt nem
lehetséges. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így

például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás,
polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
A Szervező a Játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kezeli, a hatályos adatvédelmi törvényeknek és
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A jelen Játékban történő részvételhez kapcsolódó adatkezelés a Játékos hozzájárulásán
alapul. Az adatkezelés célja kizárólag a Játékhoz, illetve a RankIT honlap népszerűsítéséhez
kapcsolódó marketing tevékenységhez kapcsolódik.
A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz is,
hogy személyes adatait a Szervező állásajánlatok továbbítása, piackutatás és közvetlen
üzletszerzés, valamint reklám céljára felhasználja.
A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől,
továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is a 
ranky@rankit.hu
email címen.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A Játékosok személyes adatainak kezelésével, illetve feldolgozásával kapcsolatos egyéb
szabályokat az Adatkezelési Szabályzat, 
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
A Játék lezárását követő 45 naptári napon túl a Szervező semmilyen, a Játékkal kapcsolatos
reklamációt nem fogad el.
Budapest, 2016. március 25.

A RANKIT JÁTÉK ADATVÉDELMI NYILATKOZATA
Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Nextent Informatika Zrt. (székhely: 1138 Budapest,
MadarászViktor u. 47., a továbbiakban a Szolgáltató) által üzemeltetett RankIT játék (a
továbbiakban: Szolgáltatás) adatkezelési gyakorlatát ismerteti.
A Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban:
regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Felhasználó)

a

A Szolgáltató bármikor jogosult adatkezelési gyakorlatának egyoldalú módosítására a
Felhasználók értesítése mellett. A Felhasználók a módosítást követő első bejelentkezésük
alkalmával nyilatkoznak az adatkezelést érintő módosítás elfogadásáról.
Jelentősebb változtatásokról a Szolgáltató emailben is tájékoztathatja a Felhasználókat.
Az adatkezelő neve:
Nextent Informatika Zrt.
Az adatkezelő címe:
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47.
Elérhetőség: 
ranky@rankit.hu
Az adatkezelés jogalapja: NAIH83388/2015
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:
A F
elhasználó által a regisztrációkor kötelezően vagy a későbbi használat során megadott
adatok: email cím, vezetéknév és utónév, születési év és lakóhely . 
A Szolgáltatás használata
során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IPcíme, a látogatás kezdő és befejező
időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően —
a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan
naplózza. Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes
adatokkal.

Az adatkezelés célja:
A Felhasználó által megadott személyes adatok a Felhasználó belépési jogosultságát illetve a
bejelentései kapcsán történt változásokról szóló értesítések lehetőségét biztosítják.

A Szolgáltatásban megadott email címre a Szolgáltató a Felhasználó fiókjával kapcsolatban,
illetve a Szolgáltatás működését érintő változásaival továbbá a Felhasználási Feltételek és az
adatkezelési gyakorlat változásaival kapcsolatban emailt küldhet a Felhasználónak.

A kezelt adatokat aggregálva, vagy anonimizáltan a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai
célokra, azokat nyilvánosságra hozhatja.

A Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő (a Szolgáltatás
használatához, felmerülő hibák beazonosításához és javításához szükséges, például – de nem
kizárólag – a webszerver által generált hibaüzenetek, programkód által generált
hibaüzenetek) adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat
szolgál.

Az adatokhoz való hozzáférés
A kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a Szolgáltató munkatársai az
applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. Az adatok
feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem
biztosít
.

Az adatkezelés időtartama
A Felhasználó által megadott személyes adatok esetében, amíg a Felhasználó használja a
Szolgáltatást. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, a törlésre vonatkozó, az
ranky@rankit.hu email címre megküldött kérésének beérkezését követően a Szolgáltató törli
az adatokat.
A Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a
látogatástólszámított 30 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a
rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A személyes adatok törlése:
A Felhasználó saját személyes adataira vonatkozó törlési kérését emailben ranky@rankit.hu
címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési kérés beérkezését követően törli az adatokat.

A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet emailben az ranky@rankit.hu címre kell
eljuttatni, amire 5 munkanapon belül választ kap az érintett.

Az alkalmazás üzemeltetője
Nextent Informatika Zrt.

