
  

 
Skoolee felmérés 2019 

Nyereménysorsolás szabályzat 
  
A Nyereménysorsolás szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat) vonatkozik a Technológiai          
Oktatásért Alapítvány (székhely: 2030 Érd, Kövező utca 26. a továbbiakban: Skool) által végzett             
“Skoolee felmérés 2019” néven folytatott alumni felméréshez (a továbbiakban: a Felmérés)           
kapcsolódó nyereménysorsolásra (a továbbiakban: a Sorsolás). 
  
A Felmérés és a Sorsolás szervezője a Skool. 
  
I. A Felmérés szabályai 
 
I.1. A Felmérés leírása és célja 
 
A Felmérés célja a Skool társadalmi tevékenységének hatásmérése. Vagyis, hogy résztvevők           
válaszai által pontosabb képet kapjunk a Skool foglalkozások hosszabb távú hatásáról és            
eredményességéről.  
  
I.2. A Felmérésben résztvevő személyek 
 
A Felmérés résztvevői azok a lányok, akik részt vettek már Skool foglalkozáson. A felmérés anoním,               
az összefüggések vizsgálatához csak alapvető demográfiai adatok (születési év, település típus)           
megadását kérjük, személyes adatok felvételére nem kerül sor. 
 
A Felmérés a következő linken érhető el: 
https://www.surveygizmo.eu/s3/90163318/Skoolee-felmeres-2019 
 
 
I.3. A Felmérés időtartama 
 
A Felmérés 2019. augusztus 7-től szeptember 9-ig tart. 
A Skool fenntartja a jogot az Felmérés időtartamának megvaláltoztatására.  
 
II. A Sorsolás szabályai 
 
II.1. A Sorsolásban való részvétel feltétele, a Sorsolás Résztvevői 
 
A Sorsolás résztvevői (a továbbiakban: a Résztvevő) azok lehetnek, akik korábban részt vettek Skool              
foglalkozáson és kiltötötték a Felmérést, valamint elfogadják a Skool adatvédelmi és adatbiztonsági            
szabályzatát és kitöltik a sorolásban való részvételhez szükséges online jelentkezési lapot.  
 
Amennyiben a Résztvevő nem múlt el 18 éves, úgy a Sorsolásban való részvétel feltétele a               
szülői/gondviselői hozzájárulás, amit szintén az online jelentkezési lapon szükséges kitölteni.  
 
Minden Résztvevő egy e-mail címmel és névvel vehet részt a Sorsolásban, azaz egy alkalommal              
jogosult az online jelentkezési lapot kitölteni. 
 
Az online jelentkezési lap az alábbi linken érhető el:  
https://www.surveygizmo.eu/s3/90163316/Skool-Nyeremenysorsolas-2019 

https://www.surveygizmo.eu/s3/90163318/Skoolee-felmeres-2019
https://www.surveygizmo.eu/s3/90163316/Skool-Nyeremenysorsolas-2019


  

 
II.2. A nyeremény leírása 

Az alábbi nyereményt sorsoljuk ki: 

1 db JBL JR POP vízálló Bluetooth hangszóró, türkiz színben 
  
II.3. Sorsolás 
 
A sorsolás időpontja: 2019. szeptember 10, kedd 
A Skool fenntartja a jogot a Sorsolás időpontjának megvaláltoztatására, amelyről e-mailben értesíti a             
Résztvevőket az általuk megadott e-mail címen keresztül. 
 
A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Skool 3             
munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.  
Összesen 1 nyertest és 5 pótnyertest sorsolunk ki. 
  
  
II.4. Nyertesek értesítése 
 
A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük az általuk megadott e-mail címen. 
Amennyiben az értesítést követő 24 órán belül nem kapunk a kiértesített nyertestől visszajelzést, úgy              
a nyertes helyére pótnyertes lép elő. 
 
A Skool fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes személyről kiderül, hogy jogosulatlanul vett              
részt a Sorsolásban (a Sorsolásban való részvétel feltételeit nem teljesíti), úgy a Nyereményt a              
soronkövetkező pótnyertesnek adja át. 
 
III.  Adatkezelés 
 
A Technológiai Oktatásért Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy a felvételre kerülő személyes adatokat 
(keresztnév, e-mail cím) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében és az 
Alapítvány Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli, amely 
megtekinthető az Alapítvány székhelyén és a honlapján (http://skool.org.hu/).  
A Technológiai Oktatásért Alapítvány Skool/KódKlub programjainak teljes adatkezelési tájékoztatója 
elérhető ezen a linken: http://bit.ly/TOA_adatvedelmi_2019. A személyes adat megadásával 
hozzájárulsz a feltárt személyes adat meghatározott kezeléséhez. 
 
A személyes adatok törlésével, illetve az adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, 
esetleges panaszokat a hello@skool.org.hu címen lehet bejelenteni.  
 
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszéknél élhet.  
 
IV. Felelősségkizárás 

  
A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk           
viselik. 
A Skool nem vállal felelősséget azért, ha a SurveyGizmo felületen létrehozott Felmérés technikai             
okokból időszakosan nem érhető el. 
 

http://bit.ly/TOA_adatvedelmi_2019


  

V. Egyéb 
  

A Résztvevő a Sorsolásban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. 

 

Kelt: Budapest, 2019. július 30. 

Frissítve: 2019. augusztus 29. 

Technológiai Oktatásért Alapítvány 

  
 


