
Nyereményjáték szabályzat 
 
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a profession.hu 

Kft. (1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14.) által üzemeltetett, 

https://www.profession.hu/husegprogram/ és http://nyeremenyjatek.profession.hu/ 
weboldalakon elérhető Profession Hűségprogram elnevezésű nyereményjátékra (a 

továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. 

 

A Játék szervezője a Profession.hu Kft. (továbbiakban: Profession). 
 
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 

automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek 

ismeri el az abban foglaltakat. 
 

1. A Játékban résztvevő személyek  

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási 

vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek 

maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás 
bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).  

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

 a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 

valamint azok közeli hozzátartozói; 

 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény 

felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 
valamint azok közeli hozzátartozói. 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, 

illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama 

alatt visszavonja. A kizárás tényéről a Profession nem értesíti a Játékost. 
 
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek 

a valóságnak. 

2. A Játék leírása 

A játékban való részvétel feltétele, hogy a www.profession.hu weboldalon regisztráljon, a 
regisztrációt követő e-mailben kapott ellenőrző linkre kattintva megerősítse azt.  

A játék során a Játékosnak lehetősége van pontokat gyűjteni, amelyeket garantált 
nyereményekre válthat be. 

A pontgyűjtés menete: 

Pontgyűjtésre csak az a Játékos jogosult, aki regisztrált a www.profession.hu weboldalon. 

Pontokat az alábbi feladatok elvégzésével tud gyűjteni a Játékos. Állás hirdetések 

megtekintésére és értékelésére a Játékosnak akár naponta (24 óra elteltével) lehetőségük 

van, de minden nap maximalizálva van a kapott pontok mennyisége. 

 

 

  

https://www.profession.hu/husegprogram/
http://nyeremenyjatek.profession.hu/


1. Feladat: 

Tekints meg 3 

álláshirdetést! 

250 pont / 
naponta 

Állás hirdetések megtekintésével gyűjthet pontokat a Játékban. A 

pontok megszerzéséhez 24 órán belül 3 álláshirdetést szükséges 

megtekinteni. Az oldalon több állás megtekintésére is lehetőség 

nyílik, azonban a Játékban 24 órán belül 3 hirdetés után írjuk jóvá 
a pontot. 24 óra leteltével a feladat újra teljesíthető. 

2. Feladat: 

Töltsd fel az 

önéletrajzodat és 

aktiváld! 

500 pont / 

havonta egy 
alkalommal 

Önéletrajzát a 

https://www.profession.hu/munkavallalo/cvdb/employee oldalon 

töltheti fel. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy 

valós önéletrajzot töltsön fel a weboldalra. További feltétel, hogy 

az önéletrajza aktív legyen a játék ideje alatt. Amennyiben a Játék 

ideje alatt inaktiválja vagy törli önéletrajzát, a kapott pontjait 

levonjuk az aktuális pontmennyiségből. Önéletrajz aktiválásért a 
Játékban egyszer jár pont.  

 

Amennyiben korábbi felhasználónk már aktív önéletrajzzal 

csatlakozik a hűségprogramhoz, utólag nem írjuk jóvá a 

pontszámot, ezen Játékosok önéletrajzukban végrehajtott 
frissítéssel tudnak pontot szerezni. 

3. Feladat: 

Regisztrálj a 

Profession.hu 

oldalra! 

300 pont / egy 
alkalommal 

Rövid regisztrációjával lehetősége nyílik önéletrajzát feltölteni 

adatbázisunkba, állás hírlevélre feliratkozni, illetve keresései, 

kedvenc állásai elmentésére. Regisztrálni a 

https://www.profession.hu/munkavallalo/regisztracio oldalon van 

lehetősége. A regisztráció feltétele az oldalon található kötelező 
adatok megadása, és a regisztráció megerősítése. 

A profession.hu oldalon történő regisztráció a Játékban való 

részvétel feltétele, amennyiben a Játékos törli regisztrációját, úgy 

pontjait elveszíti, és nem vehet részt a Játékban.  

4. Feladat: 

Értékelj napi 3 

álláshirdetést 

75 pont / 

naponta 

Értékelje a megtekintett állásokat! A hirdetések alján található 

csillagokkal tudja értékelni az állásokat. A pontszámot 24 órán 

belül leadott 3 értékelés után írjuk jóvá. A weboldalon leadható 

napi 3 értékelésnél több, azonban ezekért már nem tudunk plusz 

pontot adni a Játékosnak. 24 óra elteltével a feladat újra 
teljesíthető. 

 

5. Feladat: 

Iratkozz fel az 

állás 

hírlevélre! 

250 pont / egy 
alkalommal 

A keresési szempontjai alapján személyre szabott hírlevelet 

készíthet. A friss állásajánlatokat tartalmazó hírlevelét 

automatikusan küldjük Önnek. A Játékban való részvétel feltétele, 

hogy a Játékos a nyeremény kiválasztásáig nem iratkozhat le a 

profession.hu hírlevél listájáról. Hírlevél feliratkozásra a játék ideje 

során összesen 5 alkalommal van lehetősége, további hírlevél 
feliratkozásért nem jár pont. 

Amennyiben a Játékos leiratkozik a hírlevélről, a kapott pontjait 
levonjuk az aktuális pontmennyiségéből. 

Amennyiben a Játékos már korábban regisztrált a Profession.hu 

adatbázisába és beállított hírlevelet keresési szempontjainak 

megfelelően, azokért nem írjuk jóvá a pontszámot, így azok 
törléséért nem is vonunk le pontszámot. 

 
A szervező fenntartja a jogot a pontszámok megváltoztatására. 



Pontok beváltása és nyeremények kiválasztása: 

Az összegyűjtött pontok mennyiségéről a Játékos a http://nyeremenyjatek.profession.hu/ 
weboldalon tájékozódhat. 

Az összegyűjtött pontokat a Játékos beválthatja garantált nyereményekre. A nyeremény 
kiválasztására a http://nyeremenyjatek.profession.hu/rewards weboldalon van lehetőség.  

 
Mennyi darab nyeremény, mennyi ideig érhető el? 

A garantált nyeremények korlátozott mennyiségben érhetőek el:  

 Profession gyümölcsös vizespalack: 20 db 

 Profession fülhallgató: 30 db 

 Profession 8 GB pendrive: 20 db 

 Profession nyakpánt: 20 db 

 Profession füzet: 20 db 

 Profession powerbank: 20 db 

 Profession thermo pohár: 20 db 

A készletről információ ezen az oldalon: http://nyeremenyjatek.profession.hu/27407/rewards, 

a  nyereményre való kattintás után érthető el. 

A nyertesek listáját a www.profession.hu/loyalty_nyertesek weboldalon is közzé tesszük.  

 

3. A Játék időtartama 

A Játékot meghosszabbítottuk, 2017. január 24-ig tart. A Játék szervezője fenntartja a 

jogot a Játék meghosszabbítására. A Játékosoknak eddig az időpontig van lehetőségük a 

pontbeváltásra. 

 

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésétől, a Játék utolsó napján 

24.00 óráig lehetséges. 

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek  

A Játékosok közül a garantált nyereményekért azok a Játékosok indulhatnak, akik a jelen 

Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul 
teljesítik.  

A Játék részvételi feltételei: 

 a Játékban való részvétel feltétele, hogy a www.profession.hu weboldalon a Játékos 

regisztrálja magát érvényes e-mail címmel, és megerősítse a regisztrációját. 

 a Játékban való részvétel feltétele a szabályzat tevőleges elfogadása 

 a Játék során feltett kérdések hiánytalan megválaszolása 

 a Játék során megadott feladatok elvégzésével gyűjthetnek pontokat a Játékosok, 

melyeket garantált nyereményre válthatnak be 

 a Játék során elvégzett feladatokkal összegyűjtött pontokat csak akkor válthatja be 

a Játékos, ha: 

o regisztrációval gyűjtött pontok esetén abban az esetben, ha regisztrációja 

aktív 

o önéletrajz feltöltéssel gyűjtött pontok esetén aktív önéletrajz regisztrációval 

rendelkezik 

o hírlevél feliratkozással gyűjtött pontok esetén a nyeremény kiválasztás 

időpontjáig nem iratkozik le a profession.hu hírleveléről. 

 a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, 

hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,  

http://nyeremenyjatek.profession.hu/27407/rewards


 az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő 

hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és 

időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte, 

 egy Játékos legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a 

https://www.profession.hu/munkavallalo/regisztracio weboldalon, és vehet részt a 

Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, 
azt a Profession valamennyi jelentkezését tekintve kizárja. 

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, 
azt a Profession-nak nem áll módjában elfogadni. 

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés 

időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 
 

5. Nyeremény 

A garantált nyereményeket csak az a Játékos viheti el, akinek megfelelő mennyiségű 

pontja áll rendelkezésre, illetve megfelel a Játékban való részvétel feltételeinek.  

 

Az alábbi garantált nyeremény közül választhat a Játékos:  

 Profession gyümölcsös vizespalack: 20 db 

 Profession fülhallgató: 30 db 

 Profession 8 GB pendrive: 20 db 

 Profession nyakpánt: 20 db 

 Profession füzet: 20 db 

 Profession powerbank: 20 db 

 Profession thermo pohár: 20 db 

A nyeremények pontértékéről információ ezen az oldalon található: 

http://nyeremenyjatek.profession.hu/27407/rewards 

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyeremény kiválasztása után, a Profession.hu 

által automatikus levélben megadott instrukciók alapján elküldje postázási címét a 

Profession.hu munkatársai részére.  

A nyeremények a készlet erejéig elérhetőek. A szervező fenntartja a nyeremények és a 

pontszámok megváltoztatásának jogát! 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével 

együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 
képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)  

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Profession és 
a Játékos kötelesek együttműködni. 

A Profession vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó 

személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további 

adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Profession nem vállalja a 

nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel 

kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. 

A Profession az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem  

 
7. Nyertesek értesítése 

 

https://www.profession.hu/munkavallalo/regisztracio
http://nyeremenyjatek.profession.hu/27407/rewards


A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a pontbeváltást 

követő 5 munkanapon belül automatikus e-mailben értesítjük. A nyeremény átvételének 

feltétele, hogy a Profession.hu által automatikus levélben megadott instrukciók alapján 

elküldje a levélben kért adatokat a Profession.hu munkatársai részére. Amennyiben az 

értesítéstől számított 14 napon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételével 

kapcsolatban, a Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre. 
 
A Profession a nyertes(ek) nevét a www.profession.hu/loyalty_nyertesek oldalon a nyerés 

pillanatától számított 5 munkanapon belül teszi közzé.  
 
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, 

e-mail cím, telefonszám megadása, melyet a nyertes értesítő levélben kérjük el a 

Játékosoktól. 
 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Profession munkatársaival a nyeremények 

átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a 

nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem 
vehető igénybe, és a Profession-t semmilyen felelősség nem terheli. 

A garantált nyereményeket a Profession vagy postai úton vagy kiszállítással (Design CD 

Bt-vel) kézbesítteti a nyerteseknek. A garantált nyeremények kézbesítésére egy hónapban 

egyszer, tárgyhót követő 2 héten belül kerül sor. Amennyiben a nyertes tárgyhó végéig 

nem küldi el az adatait, nyereményét a következő havi nyeremény kézbesítés során kapja 

meg. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési 

adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Profession mindent megtesz a nyeremények 

mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel 

történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét! 

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

Játékosoknak áll módunkban postázni. A Profession a nyereményt egy alkalommal 
postázza. 

A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a profession.hu 

Kft.-nél tehetők meg. 
 
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített 

nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat 

megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a nyerés pillanatát követő 14 napon 

belül  köteles tájékoztatni a Profession-t. 

 

 
9. Adatkezelés 

 
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési 

Tájékoztató (link: 

https://www.profession.hu/docs/profession_egyedi_adatkezelesi_tajekoztato_2016_01_13.pdf 
), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi 

Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. 
 
A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) 

személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvényen alapul. 
 

http://www.profession.hu/loyalty_nyertesek
http://www.profession.hu/docs/Profession%20kozponti_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
http://www.profession.hu/docs/Profession%20kozponti_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
https://www.profession.hu/docs/profession_egyedi_adatkezelesi_tajekoztato_2016_01_13.pdf


A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a 

Profession nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (Adatvédelmi nyilvántartási szám: 

NAIH- 

85157/2015), és azokat a Profession az Adatkezelési Tájékoztató II.) pontjában 

meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint: 
 a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre 

vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a nyerés 

pillanatától számított 6 hónapig kezelje; 

 a nyertes Játékos(ok) nevét a www.profession.hu/loyalty_nyertesek weboldalon 

kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;  

 amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar 

Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a Design CD Bt. (2011 
Budakalász, Árpád utca 14/b) részére átadja. 

  
A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Profession 

az Adatkezelési Tájékoztató II.) pontjában meghatározott célból (Adatvédelmi nyilvántartási 

szám: régi szám: 00633-0010, új szám: Bejelentés alatt) a megadott elérhetőségein 

megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg 

kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az 

ugyfelszolgalat@profession.hu email címen vagy írásban postai úton a profession.hu 

Kft.  1539 Budapest, Pf.:653. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból 

történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások 

automatikus visszavonását. 
 
A Profession adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről 

(Igényérvényesítési cím: ugyfelszolgalat@profession.hu és egyéb a jelen Nyereményjáték 

szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Profession Adatkezelési 

tájékoztató rendelkezik. 

 

 
10. Felelősség 

 
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy 

szállítási késedelemért a Profession nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen 

szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó 

valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő 

jelentkezés során (vagy azt követően) a Profession munkatársainak nem áll módjában 

ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi 

következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 

 

A Profession a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, 

kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A 

nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez 

kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.  

A Profession kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel 

kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel 

kapcsolatos, a Professionnel vagy bármely harmadik személlyel szembeni 
igényérvényesítésről.  

A Profession a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, 

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. 

Profession nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve 

a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból 

http://www.sanomamedia.hu/kapcsolat/?cid=6045
https://www.profession.hu/docs/profession_egyedi_adatkezelesi_tajekoztato_2016_01_13.pdf
https://www.profession.hu/docs/profession_egyedi_adatkezelesi_tajekoztato_2016_01_13.pdf


időszakosan nem érhető el. A Profession nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például 

az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) 
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

 

11. Egyéb 
 
A Profession fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. 

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető  a  
https://www.profession.hu/husegprogram/ és http://nyeremenyjatek.profession.hu/ 
weboldalon. 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő 

jelentkezéskor megadott e-mail címről az ugyfelszolgalat@profession.hu e-mail címre! 

Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.  

 

Kelt: Budapest, 2016. december 15. 

https://www.profession.hu/husegprogram/
http://nyeremenyjatek.profession.hu/

