NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
1. A MOL Nyrt. (Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., adószám:
10625790444; a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet a “MOL Plugee Racing”
elnevezésű projekt kapcsán, a projekt időtartama alatt megrendezésre kerülő MOL Plugee
Racingnevű autós játékban résztvevő játékosok között. (a továbbiakban: Nyereményjáték). A
Nyereményjáték lebonyolítását az Esport Universum Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi
út 22.; a továbbiakban: Lebonyolító) végzi a Szervezőtől kapott külön megbízása alapján,
jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltaknak megfelelően.
A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban:
"Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az
adatfeldolgozást az Esport Universum Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; a
továbbiakban: "Lebonyolító") végzi, mint a Nyereményjátékban a Szervező közreműködői
(„Adatfeldolgozók”).
Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
• Adatbázis kezelése és technikai háttér biztosítása
• Nyertes adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése
• Nyeremény eljuttatása/jóváírása a nyertesek részére (Plugee fiókban voucher jóváírása)
2. Nyereményjátékban való részvétel:
2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel és
adószámmal rendelkező 18. életévét betöltött, a 2.2 pontban meghatározott személyi körbe
nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Nyereményjáték időtartama
alatt rendelkezik Plugee regisztrációval és játszik a MOL Plugee Racer nevű autós játékkal. A
játék célja, hogy minél több pontot érjen el a játékos.
A játékhoz szükséges QR kódok a Plugee tötlőállomásokon vannak kihelyezve, azonban a
játékban való részvétel nem kötött a Plugee töltőállomáson történő vásárláshoz.
A Plugee töltőállomásokon kihelyezett QR kód beszkennelését követően egy rövid
regisztrációs felület jelenik meg. Az adatok megadása (név, Plugee felületen használt e-mail
cím) és a szabályzatok elfogadása után (adatvédelmi, nyereményjáték szabályzat) van
lehetőség a játék futtatására. Fontos, hogy a játékhoz internet elérés szükséges.
Aki nem rendelkezik Plugee regisztrációval az az alábbi linken tud regisztrálni.
2.2 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Nyereményjáték Szervezői, a Lebonyolító,
az Adatfeldolgozók, azok leányvállalatai, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában
közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,
és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
Leányvállalatnak minősül mindazon társaság, amely legfőbb döntéshozó szervében a
Szervezők, vagy a Lebonyolító közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával

rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot
gyakorol (lásd 1. számú melléklet).
2.3 A nyertesnek rendelkeznie kell érvényes személyi igazolvánnyal, hogy a nyeremény
átvételekor azonosítható legyen.
2.4 A játékba történő regisztráció során a megfelelő mezők kipipálásával a Játékos
kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt és
hozzájárul személyes adatainak a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatvédelmi
Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatot vagy
annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan
kizárásra kerül.

2.5 A Játékos a regisztrálás során opcionálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait a MOL
Multipont Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79.) általános marketing célú
megkeresés céljából használja és kezelje.
A Multipont Zrt. a fenti hozzájárulás által szintén adatkezelőnek minősül, melynek keretében
az adatkezelés célját és kereteit a MOL Nyrt.-vel együttesen határozza meg (közös
adatkezelőnek minősülnek), az adatkezelésért együttes felelősséggel tartoznak. Ezen
adatkezelési folyamatra vonatkozóan külön adatkezelési szabályzattal, tájékoztatóval
rendelkeznek,
mely
az
alábbi
oldalon
érhető
el:https://www.multipont.hu/adatvedelmi_tajekoztato.html
2.6 A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal összefüggésben
a Lebonyolító az alábbi e-mail elérhetőségen nyújt felvilágosítást: info@esportuniversum.com
Adatvédelmi kérdésekben, pl. érintetti jogok gyakorlása esetén az alábbi e-mail elérhetőségen
ad Szervező tájékoztatást: dpo@mol.hu.

2.7 A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A Nyereményjátékban való
részvételtől bármikor, privát üzenet formájában, a Lebonyolító e-mail címére:
info@esportuniversum.com küldött üzenettel azonnal, jogkövetkezmények terhe nélkül vissza
lehet lépni.
3. Szabályzat elérése, szabálymódosítás:
3.1 A Szervező fenntartja a jogot a szabályok változtatására, és speciális esetekben az egyéni
döntések meghozatalára. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot csak
megfelelő számú nevezés esetében folytassa le, hirdesse meg.
3.2 A Nyereményjáték hivatalos Szabályzata hozzáférhető a játék ideje alatt a MOL Plugee
hivatalos oldalán.
4. Nyereményjáték lebonyolítása és időtartama
A Nyereményjáték 2021. augusztus 05. és 2021. október 31. között tart.

A nyereményjátékban az a Játékos vesz részt, aki a részvételi feltételeknek megfelel,
(elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, és a nyereményszabályzatot), a nyereményjáték
időszakban MOL Plugee Racing autós játékkal játszik.
5. Nyeremény, kapcsolatfelvétel:
Főnyeremény: Összesített rangsor alapján az első három helyezett felhasználó bruttó 5000
forint értékű Plugee vouchert kap, mely a főnyeremény sorsolását követő 1 héten belül kerül
jóváírásra a nyertesek Plugee fiókjában a telefonos applikációban.
Egyéb nyeremények: Minden héten az adott hét első három helyezett felhasználója bruttó
3000 forint értékű Plugee vouchert kap, mely legkésőbb az érintett sorsolást követő 1 héten
belül kerül jóváírásra a nyertesek Plugee fiókjában a telefonos applikációban.
5.1 A Nyereményjátékot egy social media felület sem szponzorálja, támogatja vagy
adminisztrálja.
5.2 A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható, kereskedelmi
forgalomba nem hozható, illetve semmilyen módon nem értékesíthető. A nyereménytárgyak /
kuponok megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja.
5.3. A Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék
megfizetését a Szervező vállalja.
5.4 Az Esport Universum Zrt. mint Lebonyolító (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.,
adószám: 26084673-2-43) email-en keresztül veszi fel a kapcsolatot a nyertessel az általa
megadott elérhetőségen, a megkeresést követő visszaigazolástól számított 7 munkanapon
belül.
5.5 A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
●
●
●
●
●

a játékra vonatkozó bármely feltételnek nem felel meg
játékra való jelentkezéskor nem töltötte be a 18. életévét
az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot
jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából,
a
cselekvőképességében
részlegesen
korlátozott
vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy
regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel
nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak
késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében.
5.6. A Szervez kizárja felelősségét különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható
technikai jellegű hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy
átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített
adatok Szervezőnek nem felróható ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan

hozzáférésért,

módosításáért

vagy

használatáért,

a

Játék

esetleges

hibáiból,

hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok, jelszavak,
azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza,
hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles
tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az
ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A
Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget
vállalnak.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technika függvénye.

Szervező nem vállal

felelősséget a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló
tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák,
a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
6. Adatkezelési szabályzat
6.1 A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő hozzájárul megadott adatainak a
Nyereményjátékkal kapcsolatos – jelen szabályzat melléklet képező adatvédelmi tájékoztató
szerinti - kezeléséhez. Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Nyereményjáték
részvételéhez szükséges adatok kezeléséhez is hozzájárul.

1. sz. melléklet: Kizárt MOL leányvállalatok listája
2. sz. melléket: Adatvédelmi tájékoztató
A JÁTÉKBÓL KIZÁRT MOL LEÁNYVÁLLALATOK LISTÁJA
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi leányvállatok, ezek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,
és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
Leodium Investment Kft.
CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt.
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
IN-ER Erőmű Kft.

MOL Vagyonkezelő Kft.
MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft.
MOL Racing Kft.
Karpinvest Olaj-és Gázipari Kft.
Multipont Program Zrt.
GEOINFORM Kft. (Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.) TVK Ingatlankezelő és
Forgalmazó Kft.
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.
MOL Investment Kft.
CEGE Geotermikus Koncessziós Kft.
Geofizikai Szolgáltató Kft. - under liquidation
FGSZ Földgázszállító Zrt.
OTP Bank Nyrt.
MOL Aréna Kft.
MOL CVC Investment Kft.
PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. Terméktároló Zrt.
ALFAGAS Kőolaj, Gáz és Vegyianyag Export-Import Kft. MOL Magyarország Szolgáltató
Központ Kft.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Zrt.
MOL Commodity Trading Kft.
MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft. MOLTRANS Tankautós
Fuvarozó Kft.
EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL GBS Magyarország Kft.
ROSSI BIOFUEL Bioüzemanyag Gyártó és Kereskedelmi Zrt.
8
ROTARY Fúrási Zrt.
OVERDOSE Vagyonkezelő Kft.

MOL Petrolkémia Zrt.
TVK-Erőmű Kft.
KMSZ Kelet-Magyarországi Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Retail Holding Kft.
MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.
Csanád Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Tápió Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Dunai Vízmű Zrt.
MOL Solar Investment Kft.
MOL Solar Operator Korlátolt Felelősségű Társaság
MOL IT Holding Kft.
MOL E-mobilitás Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság OT INDUSTRIES
Eszközhasznosító Kft.
OT INDUSTRIES Tervező Zrt.
OT INDUSTRIES Fővállalkozó Zrt.
OT INDUSTRIES Vagyonkezelő Zrt.
OT INDUSTRIES-KVV Kivitelező Zrt.
OT INDUSTRIES-DKG Gépgyártó Zrt.
MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Jászárokszállás Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Zala-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Fleet Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság MOL Ingatlan Holding Kft.
MOL Ingatlankezelő Kft.
MOL Mezőtúr Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Okány-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Fleet Solution Flottakezelő Kft.

MOL Kunststoff Kft.
MOL Limitless Mobility Kft.
MOL Limitless Mobility Holding Kft.
FGSZ Kereskedési Platform Kft.
ISO-SZER Kft.
MOL C.F. Kft.
MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Somogyvámos Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Somogybükkösd Szénhidrogén Koncessziós Kft.
Neptunus Investment Kft.
Fonte Viva Kft.
ITK Holding Zrt.
MOL SZMDK Szénhidrogén Koncessziós Kft.
MOL Dráva Szénhidrogén Koncessziós Kft. MA-Coding Kft.
New Milford Development Kft.
White Solar Energy Kft.
MOL Nyírség-Észak Szénhidrogén Koncessziós Kft. MOL Nyírség-Dél Szénhidrogén
Koncessziós Kft.

