
 

Részvételi játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató 

1. A játék elnevezése:  

„Postás Példakép Díj 2018 - Kitüntetett figyelem a kitűnőknek” 

 

2. A játék szervezője: 

 „Postás Példakép Díj - Kitüntetett figyelem a kitűnőknek” elnevezésű játék szervezője a 

Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) (továbbiakban: 

szervező). 

3. A játék időtartama: 

A játék I. része (Jelölési szakasz) 2018. május 23-tól 2018. július 2. 12 óra 00 percig tart.  

A játék II. része (Szavazási szakasz) 2018. szeptember 10-től 2018. szeptember 28. 12 óra 

00 percig tart. 

4. A játék leírása: 

 

4.1. Keressük azt a postai munkavállalót, aki munkáját mindig lelkiismeretesen és 

pontosan végzi, a mindennapok kihívásait mindig példaértékűen oldja meg, ott segít, 

ahol tud és emellett a környezetében élők körében kiemelkedő megbecsülésnek és 

ismertségnek örvend. A játék során a lakosság bevonásával szeretnénk kiválasztani 

a Postás Példakép Díjjal jutalmazott postai munkavállalót. 

 

4.2. A játék szakaszai:  

A játék egy Jelölési szakaszból és egy Szavazási szakaszból áll.  

4.2.1. A Jelölési szakaszban bármely devizabelföldi, magyar állampolgárságú, 18. 

életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező 

természetes személy (továbbiakban: Jelölő) jelölhet egy általa ismert, a 4.1. 

pontban részletezett postai munkavállalót (a továbbiakban: Jelölt) a Postás 

Példakép Díjra. A jelölésnek tartalmazni kell a Jelölt nevét, munkahelyét 

(település és posta/szervezeti egység neve/címe) és a jelölés részletes szöveges 

indoklását, a Jelölő nevét és elérhetőségét (e-mail-cím és/vagy telefonszám 

és/vagy postacím). A jelöléseket a „Postás Példakép Díj” Magyar Posta Zrt. 

Budapest 1540 postacímre vagy a postakommunikacio@posta.hu e-mail-címre 

lehet elküldeni, továbbá a www.posta.hu-n található jelölési felületre lehet 

feltölteni a Jelölési szakasz ideje alatt.  

4.2.2. A Jelölési szakaszban beérkezett Jelöltek között a szervező szakmai zsűrije 

kiválasztja azokat a Jelölteket, akik közül a www.posta.hu oldalon lehet 

szavazatot leadni a Szavazási szakasz ideje alatt. A legtöbb szavazatot gyűjtött 

munkatárs kapja meg a 2018. évi Postai Világnap tiszteletére megrendezett 

központi ünnepségen a Postás Példakép Díjat. Amennyiben a díj átadásának 

napján a legtöbb szavazatot kapott munkavállaló már nem a Magyar Posta Zrt. 

munkatársa, vagy vele szemben jogsértő cselekmény kapcsán érdekeltségi 

vizsgálat folyik, a sorban utána legtöbb szavazatott gyűjtött munkavállaló jogosult 
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a Postás Példakép Díjra. Szavazategyenlőség esetén a szakmai zsűri dönt a díj 

odaítéléséről. 

 

4.3. A játékban való részvétel feltételei 

A játékban jelölést a Magyar Posta Zrt. bármely munkavállalójára le lehet adni. A Magyar 

Posta Zrt. munkatársai (kivéve az 5.1. pontban részletezettek) is lehetnek Jelölők! 

A Szavazási szakaszba csak olyan Jelöltek kerülhetnek, akik vállalják az ebben a 

pontban részletezett médiaszereplést és adataik kezeléséhez hozzájárulásukat adták, 

valamint a szakmai zsűri az Ő jelölésüket kiválasztotta. A Jelölt önkéntes nyilatkozatával 

ahhoz járul hozzá, hogy: 

 fotó és/vagy rövidfilm készüljön róla (továbbiakban: Bemutatkozások elkészítése) 

 a Bemutatkozás, valamint a jelölés indoklása, a szervezeti egységének 

megnevezése a Magyar Posta Zrt. belső kommunikációs csatornáin (Postás 

magazin, intranet, e-mail, közösségi oldalain (Facebook, Youtube, Instagram, 

PostaBlog, LinkedIn), honlapján (www.posta.hu) és a MPZRt. eDM csatornáján 

(ÉnPostám Hírlevél) megjelenjen. 

 

5. Játékból kizárt személyek 

5.1. A Magyar Posta Zrt. Marketingkommunikációs Igazgatóságának munkatársai, 

valamint a Játék szakmai zsűrijének tagjai sem Jelöltként sem Jelölőként nem 

vehetnek részt a játékban. 

5.2. A Szavazási szakaszban nem vesznek részt azon Jelöltek, akik Jelölési 

szakaszt követő kiválasztási eljárás során az adataik kezeléséhez nem járultak 

hozzá.  

5.3. A Jelöltek közül a szervező szakmai zsűrije által kiválasztott munkatársaknak 

a Bemutatkozások elkészítésekor rendelkezésre kell állnia, amennyiben ez nem 

valósul meg, azt a munkatársat a szervező kizárja a játékból és helyette új 

munkatársat választ a Szavazási szakaszba a Jelöltek közül. 

 

6. Eredményhirdetés 

A Jelölési szakaszt követően a beérkezett jelölések közül a szervező szakmai zsűrije 

kiválasztja azokat a munkavállalókat, akiket a Szavazási szakaszba jelöl. A Szavazási 

szakasz zárását követően a legtöbb szavazatot kapott munkavállaló kapja a Postás 

Példakép Díjat. A Postás Példakép Díj kitüntetettjének neve, fotója, szervezeti egységének 

neve megjelenik a Posta internetes weboldalán, közösségi oldalain és szakmai 

kiadványaiban. 

7. Nyeremények 

7.1. Jelölői nyeremény 

Az a jelölést leadó játékos, akinek jelölése alapján került kiválasztásra a Postás 

Példakép Díj jutalmazottja, 50.000 Ft értékű Posta Paletta Ajándék Utalványt kap.  

Az utalvány érvényességi ideje: 2019. december 31.  

Az utalvány nem névre szóló, készpénzre nem váltható.  
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Amennyiben több jelölés érkezik be ugyanarra a díjazott Jelöltre, a Jelölői nyeremény 

nyertesének személyét sorsolással dönti el a szervező. A Jelölői nyeremény 

átvételére a Postás Példakép Díj átadását követő 90 napon belül van lehetőség. A 

Jelölőt a Jelölés során általa megadott elérhetőségek valamelyikén értesíti a 

szervező (e-mail-cím, telefonszám vagy postacím) a Postás Példakép Díj átadását 

követő 10 munkanapon belül. A Jelölői nyeremény átvételére a Postás Példakép Díj 

átadását követő 90 napon belül van lehetőség. A nyertes köteles együttműködni 

annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a megadott határidőben 

megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz 

eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, e körülmény a 

szervezőnek nem róható fel. A nyeremény átvételéhez a nyertesnek személyesen 

igazolnia kell jogosultságát a nyeremény átvételére. Ehhez a kapcsolatfelvételnél 

egyeztetett helyszínre kell bemennie, ahol személyazonosításra alkalmas hatósági 

okmánya (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) 

bemutatásával igazolnia kell személyazonosságát. A nyeremény átvételének feltétele 

a szervező adó megfizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok 

(adóazonosító jel, születéskori név) megadása a nyereményátvételről szóló 

nyilatkozatban. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. 

Nem alapoz meg semminemű igényérvényesítést a szervezővel szemben az, ha a 

Nyertes nem elégedett a nyereménnyel. A nyereményhez tartozó adó- és 

járulékfizetési kötelezettséget a szervező átvállalja, azonban egyéb felmerülő 

költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Jelölőt 

terhelik. 

 

7.2. Jelölt nyereménye 

A Postás Példakép Díjra jogosult és a Szavazási szakaszban részt vevő munkatársak 

az alábbi díjazást kapják. 

Postás Példakép Díj nyertesének nyereménye:  

Postás Példakép érem és 300.000 Ft értékű Posta Paletta Ajándék Utalvány  

 

Szakmai zsűri által kiválasztott Jelöltek (kivéve a Postás Példakép díjazottat) 

(maximum 5 fő): 

100.000 Ft értékű Posta Paletta Ajándék Utalvány 

 

Jelölti díjazásra csak az jogosult, aki 2018. október 10-én a Magyar Posta Zrt. 

munkavállalója vagy vele szemben jogsértő cselekmény kapcsán érdekeltségi 

vizsgálat nem folyik. 

A Postás Példakép Díj átadására a Magyar Posta 2018. évi Postás Világnap 

tiszteletére megrendezett központi ünnepségén kerül sor. A Szavazási szakaszban 

részt vevő munkavállalók nyereményeinek átadására a Postás Példakép Díj átadását 

követő 60 napon belül kerül sor. 

 

8. Játékszabályzat közzététele 

 

A játékszabályzat a www.posta.hu oldalon és a posta intranetes weboldalán kerül 

közzétételre.   
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9. Egyéb rendelkezések 

A szervező a jogsértő tartalmat tartalmazó jelöléseket a játékból külön értesítés nélkül 

kizárja.  

A negatív tartalmú jelölések azonnal törlésre kerülnek. 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot a játék ideje alatt bármikor módosítsa 

vagy visszavonja.  

A beérkezett jelöléseket tartalmazó dokumentumokat a szervező vissza nem küldi, 

azokat a 10.5. pontban részletezettek szerinti adatkezelés időt követően 

megsemmisíti. 

 

10. Adatkezelési tájékoztató 

 

10.1. Adatkezelő 

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, 

adószám: 10901232-2-44) 

 

10.2. Milyen adatokat kezelünk? 

Adat Miért? 

név 

 a Jelölő azonosítása céljából 

 a Jelölt azonosítása céljából 

 a www.posta.hu oldalon valamint a Magyar Posta Zrt. hivatalos 

facebook profiljában közzététel céljából 

 a Magyar Posta Zrt. népszerűsítése céljából 

 a díjazott Jelölt nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

 a díjazott Jelölő nyereménye utáni adó megfizetéséhez 

e-mail-cím 
 a díjazott Jelölővel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

céljából 

telefonszám 
 a díjazott Jelölővel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

céljából 

cím 
 a díjazott Jelölővel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

céljából 

életkor 

 a www.posta.hu oldalon valamint a Magyar Posta Zrt. hivatalos 

Facebook profiljában közzététel céljából 

 a Magyar Posta Zrt. népszerűsítése céljából 

adóazonosító jel 
 a díjazott Jelölt nyereménye utáni adó megfizetése céljából 

 a díjazott Jelölő nyereménye utáni adó megfizetése céljából 

Jelölő szövegben közölt 

adatok 

 a www.posta.hu oldalon valamint a Magyar Posta Zrt. hivatalos 

Facebook profiljában közzététel céljából 

 a Magyar Posta Zrt. népszerűsítése céljából 

képfelvétel/videofelvétel 
 a résztvevő azonosítása céljából 

 a www.posta.hu oldalon valamint a Magyar Posta Zrt. hivatalos 



 

Facebook profiljában közzététel céljából 

 a Magyar Posta Zrt. népszerűsítése céljából 

 

 

10.3. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére? 

Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami a Jelölő részéről abban nyilvánul meg, hogy jelölést 

küld a Postás Példakép díjra és a jelölésnél önként megadja nevét és elérhetőségi adatait a 

részvétel céljából.  

A jelölést kapott postai dolgozó adatait a Magyar Posta Zrt. a jelölés fogadása és a Jelöltnek 

a játékban való részvétele érdekében az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) f) 

pontja alapján kezeli, és nyilatkoztatja a munkavállalót, hogy kíván-e rész venni a szavazási 

szakaszban.  

 

A szavazási szakaszban a Magyar Posta Zrt. az az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) 

a) pontja alapján már csak azoknak a munkavállalóknak az adatait kezeli, akik önkéntes 

hozzájárultak, ami abban nyilvánul meg, hogy az adatai kezeléséről szóló hozzájáruló 

nyilatkozatot aláírták. 

10.4. Milyen célból kezeljük az Ön adatát? 

A Jelölők és Jelölt postai dolgozók adatait azért kezeljük, hogy a Magyar Posta Zrt. a játékot 

le tudja bonyolítani, fel tudja venni a nyertessel a kapcsolatot és részére átadja a 

nyereményt. A nyertes adatait pedig továbbá azért is kezeli a Magyar Posta Zrt. mivel a 

nyertes helyett vállalja a nyeremény után járó adókötelezettségek teljesítését. 

 

10.5. Meddig kezeljük az Ön adatát? 

 

A Magyar Posta Zrt. a Jelölők közül azok adatait, akik Jelöltjei a szavazási játékban már nem 

vesznek részt, a szavazási szakasz kezdetéig kezeli.  

A Jelölők közül azok adatait, akik Jelöltjei a szavazási szakaszban részt vesznek, de 

Jelöltjük nem lesz a Postás Példakép díj győztese, a Postás Példakép díj átadásáig kezeljük. 

A Postás Példakép díjazottját Jelölő személy adatait a játék lebonyolítása céljából a 

nyereménye átvételéig kezeli a Magyar Posta Zrt kivéve azokat az adatait, amelyek a 

nyeremény utáni adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, ezen adatokat 

ugyanis  a Magyar Posta Zrt. az adóbevallás évét követő 5 évig köteles kezelni [adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §].  

A Jelölési szakaszban részt vevő Jelöltek közül azok adatát, akik a Szavazási szakaszba 

nem kerülnek be, a Szavazási szakasz kezdetégi kezeli.  

A Szavazási szakaszba beválasztott munkavállalók adatait a szavazás lezárultát követő 1 

évig kezeli és teszi közzé a www.posta.hu oldalon és a Magyar Posta Zrt. hivatalos 

Facebook profiljában.  

A nyereményt átvett Jelöltek adózással összefüggésben kezelt adatait a Magyar Posta Zrt. 

az adóbevallás évét követő 5 évig kezeli [adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. 

§].  



 

Természetesen mind a Jelölt, mind a Jelölő bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez 

adott hozzájárulását és ebben az esetben a Magyar Posta Zrt. az adatokat törli. Ha a Jelölt 

vagy a Jelölő adatait kérésére törölte a Magyar Posta Zrt. a Szavazási szakasz lezárulta 

előtt, a szavazásban a Jelölt 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. 

10.6. Hol vonhatja vissza hozzájárulását? 

Hozzájárulását, azonosító adatai (név, e-mail cím, vagy telefonszám) feltüntetésével, 

bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja az Ügyfélszolgálati Igazgatóság 

címén (3512 Miskolc) vagy a 06-46-320-136 faxszámon, a 06-1-767-8282-es, vagy 06-30-

770-8282-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen. Kérjük, 

hivatkozzon a Postás Példakép Díj játékra. 

10.7. Kik ismerhetik meg az adatait? 

Az adatait a Magyar Posta Zrt. Marketingkommunikációs Igazgatóságának munkatársai 

közül a játék szervezésére, lebonyolítására kijelölt munkavállalói (kampánymenedzserek és 

kommunikációs munkatársak), a szakmai zsűri elé kerülő munkavállalók adatait a szakmai 

zsűri tagjai (Magyar Posta Zrt. igazgatói) ismerhetik meg. 

A Szavazási szakaszba került munkavállalók neve, életkora fényképe/bemutatkozó videója 

és történetében található személyes adatai nyilvánosan közzétételre kerülnek, ezért azokat 

bárki megismerheti. 

Mivel a Magyar Posta Zrt. a nyertes helyett vállalja a nyeremény után járó 

adókötelezettségek teljesítését, ezért az adókötelezettség teljesítésével összefüggő adatokat 

az adóbevallással összefüggő feladatokat ellátó számviteli munkatársai is megismerhetik. 

10.8. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

A nyereményjáték lebonyolítása során a Szavazási szakaszban részt vevő munkavállalók 

adatkezeléséhez az Imagine Creative Consulting Kft.-t (2145 Kerepes, Sas utca 35. 

laszlo.gyarmati@imaginegroup.hu) és a Dav-So Kft.-t (9700 Szombathely, Bocskai krt. 8. 

nora.somogyi@gmail.com) vesszük igénybe adatfeldolgozóként. Az adatfeldolgozási 

tevékenység a Jelölt Bemutatkozásának elkészítésére terjed ki.  

10.9. Milyen jogok illetik meg? 

a. Tájékoztatás kérése: 

A Magyar Posta Zrt. az adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás kérésére – erre 

irányuló kérése esetén írásban – minden kért információt közöl a Jelölttel és a 

Jelölővel. 

A tájékoztatás iránti kérelmekre a Magyar Posta Zrt. legkésőbb 25 napon belül 

válaszol. 

Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági 

érdekek miatt – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a Magyar Posta Zrt.-

nek meg kell tagadnia. 

b. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése 

A Jelölt és a Jelölő kérheti az adatának helyesbítését. Ez azt jelenti, hogy ha rossz, 

nem valós adatát kezeli a Magyar Posta Zrt. akkor az kérheti annak módosítását, a 

helyes, valós adat kezelését. A módosítani kért adat valóságát alá kell támasztani, és 

igazolni kell azt is, hogy a kérelmet benyújtó kérheti az adat módosítását. A Magyar 

Posta Zrt. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor 



 

módosíthatja-e a régit.  

Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Magyar 

Posta Zrt. az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett 

kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. 

A helyesbítésről vagy megjelölésről az érintetett értesítjük. 

c. Az adat törlésének, zárolásának kérése 

A Jelölt és a Jelölő kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő 

Magyar Posta Zrt. a törölni kért adatot tovább nem kezeli, nem tarthatja nyilván.  

A Jelölt és a Jelölő kérheti azt is, hogy a Magyar Posta Zrt. az adatát ne törölje, 

viszont ne is használja fel. Ezt hívjuk az adat zárolásának.  

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban a Magyar Posta Zrt. nem végezheti 

el, aminek a kezelését törvény írja elő. Ezt az adatot ugyanis a Magyar Posta Zrt.-nek 

kötelező használni, nyilvántartania így az adózással összefüggésben kezelt adatokat 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § alapján. 

Lehetséges, hogy a Jelölt vagy a Jelölő kérte, hogy az adatát törölje a Magyar Posta 

Zrt., azonban feltételezhető, hogy ha a Magyar Posta Zrt. a törlést megvalósítja, 

akkor az hátrányos lenne az érintett számára. Ezért a Magyar Posta Zrt. ebben az 

esetben az adatot zárolja. 

A törlésről vagy zárolásról a Magyar Posta Zrt. a Jelöltet és a Jelölőt értesíti. 

d. Tiltakozás 

A Jelölt és a Jelölő tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás 

megalapozott, akkor az adatkezelést a Magyar Posta Zrt. megszünteti, az adatot 

pedig zárolja. A Magyar Posta Zrt. a tiltakozásról 15 napon belül dönt és döntéséről 

az érintettet értesíti. 

10.10. Hova fordulhat jogai védelmében? 

Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával (levélben: 

Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc, fax: a 06-46-320-136, e-mail: 

ugyfelszolgalat@posta.hu, tel: 06-1-767-8282, vagy 06-30-770-8282), 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.  

 

További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban. 

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-56228/2014 

 

Budapest, 2018. május 23. 

Magyar Posta Zrt. 

szervező 
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