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LEET Hungary – Youtube 2. szülinapi nyereményjáték 

NYEREMÉNYJÁTÉK  

SZABÁLYZATA 

 

A LEET Hungary – Youtube 2. szülinapi nyereményjáték és Adatkezelési Szabályzata (a továbbiakban: 
Szabályzat) a LEET Gaming Kft. (www.youtube.com/leethungary) csatornáján szervezett 
nyereményjátékát (a továbbiakban: Játék) az alábbiak szerint szabályozza. 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A Játék szervezője és lebonyolítója és erre tekintettel az adatkezelő a LEET Gaming Kft. (Cg.: 01-09-

999177; székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.), a továbbiakban: "Szervező". 

A JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 

A Játékban résztvevő személyek 

A Szervező által szervezett online Játékban azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező 18. 
életévüket betöltött, a youtube.com és a discord.com weboldalon regisztrált természetes személyek 
vehetnek részt (a továbbiakban: "Játékos" vagy „érintett” vagy „résztvevő”), akik jelen Szabályzatban 
foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból 
történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).  

Szervező jogosult a Játékost kizárni a Játékból, amennyiben kiderül, hogy a Játékos nem felel meg a jelen 
Szabályzatban foglaltaknak, illetve, ha megszegi a jelen Szabályzatban foglaltakat. A játékban való 
részvétel feltétele a jelen Szabályzatban meghatározott feladatok teljesítése, valamint jelen Szabályzat 
elfogadása és betartása. 

A Játékra való jelentkezéssel Játékos elfogadja jelen Szabályzatot. A Játékra csak saját maga jelentkezhet 

a Játékos, más személy adataival, más nevében abban nem vehet részt. 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen 

személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § pontjában meghatározott 

közeli hozzátartozói. 

A Játékban résztvevők kötelesek betartani a hatályos jogszabályokat, jogszabálysértő módon nem 

járhatnak el. A LEET Gaming Youtube csatornájának (Leet Hungary) komment szekciójában írt 

hozzászólások tekintetében a felelősség kizárólag a Játékosoké. Amennyiben bármely Játékos nevéről 

jogszabálysértő komment érkezik, a Játékos a Játékból kizárható és jelenthető a megfelelő fórumon a 

Youtube szabályzatai szerint; e tekintetben minden kárért a Játékos felel. Amennyiben bármely 

harmadik személy a Játékos jogszabálysértő eljárása /kommentje/magatartása miatt igényt érvényesít 

Szervezővel szemben, úgy részére azt a Játékos köteles megtéríteni és helyette helytállni.  

A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül továbbá, aki bármilyen módon veszélyezteti a 

Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat 

a Játék, illetve az egyes Játékok időtartama alatt, illetve a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás 

tényéről a Szervező értesíti a Játékost. 

A nyereményjátékból történő automatikus kizárást vonja maga után bármilyen automatikus bot 

használata. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. 

A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a 
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Lebonyolító közzéteszi a LEET Gaming Facebook oldalán (facebook.com/leethungary). A játékosok 

felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen 

kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a LEET Gaming Facebook oldalán (facebook.com/leethungary) 

oldalán kaphatnak a Játékosok felvilágosítást. A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, 

a részvételtől a nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen 

hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti. 

A JÁTÉK LEÍRÁSA 

A Játék teljes időtartama: 2022.05.11. - 2022.06.10. 

2022. május 11. napján a Leet Hungary Youtube csatornán a jelen nyereményjátékot bejelentő videó 

kerül ki, amelynek közzétételével egyidejűleg indul a nyereményjáték. Továbbá minden héten játékban 

résztvevő videó kerül ki a Youtube csatornára, amelyben kiemelt említéssel hívja fel a Szervező a 

Játékosok figyelmét a futó nyereményjátékra. 

A Játékon való részvétel módja, a Játék menete 

A Játékosok a LEET Gaming Youtube-csatornáján 2022.05.11-én megjelenő videóban találkoznak a játék 

kihirdetésével, amely megszabja a játékban való részvétel feltételeit. A nyereményjáték összesen 5 

sorsolást foglal magában, heti bontásban. A Játékosok a nyereményjátékban résztvevő videók alatti 

komment szekcióban a megfelelő Discord profil formátum (név + négy számjegyű azonosító kód)  

posztolásával nevezhetnek az aktuális heti nyereményjátékra és egyben a 2022.06.10-én kisorsolásra 

kerülő főnyeremény sorsolásra is.  

Sorsolási dátumok: 2022.05.17, 2022.05.24, 2022.05.31, 2022.06.07, 2022.06.10 (főnyeremény) 

A részvételhez Youtube és Discord profil szükséges. A résztvevő Játékos a részvétel feltételeként a fent 

említett Leet Hungary Youtube-csatornán megjelenő videó alatti kommentszekcióba a Discord 

felhasználónevét és kódját meg kell adnia hozzászólásként. 

Minden csatlakozó személy maximum 2 nevezéssel indulhat a heti nyereményjátékon és maximum 8 

nevezéssel indulhat a főnyereményért. A nyereményjáték szabályzatban megadott időszakban, a 

megjelölt videók alatti fent említett részvételi formában.  

A Játék teljesen szerencse alapú, aki megfelel a fent leírt követelményeknek bekerül a résztvevői 

nyilvántartásba, ahonnan véletlenszerűen választja ki a szervező a győztest. 

NYEREMÉNY, SORSOLÁS, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 

A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:  

Nyereményt felajánló cég Nyeremény 

White Shark - 1 darab White Shark Viking-2 ;  
- 1 darab White Shark GM-5007W 

GALAHAD gamer egér fehér ;  
- 1 darab White Shark APACHE-2 GMK-

1901HU gamer csomag ;  
- 1 darab White Shark OCELOT ;  
- 1 darab White Shark GM-5002 

OCTAVIUS ; 
- 1 darab White Shark GC-4103 

CHEYENNE HU MAGYAR Gamer Csomag 

Corsair - 1 darab SABRE RGB PRO ;  
- 1 darab MM700 RGB Extended Mouse 

Pad 

Xrtfy 1 darab XTRFY M4 ; Xtrfy H2 

Samsung (főnyeremény) 1 darab Samsung Smart Monitor M8 (PINK!) 

https://leet.hu/termek/white-shark-viking-2-gk-1924hu-vezeteskes-magyar-gamer-billentyuzet/
https://leet.hu/termek/white-shark-gm-5007w-galahad-gamer-egerfeher-6400-dpi/
https://leet.hu/termek/white-shark-gm-5007w-galahad-gamer-egerfeher-6400-dpi/
https://leet.hu/termek/white-shark-apache-2-gmk-1901hu-gamer-csomag-eger-billentyuzet-magyar/
https://leet.hu/termek/white-shark-apache-2-gmk-1901hu-gamer-csomag-eger-billentyuzet-magyar/
https://leet.hu/termek/white-shark-ocelot-gh-2042-gamer-fejhallgato-mikrofonnal/
https://leet.hu/termek/white-shark-gm-5002-octavius-gamer-eger/
https://leet.hu/termek/white-shark-gm-5002-octavius-gamer-eger/
https://leet.hu/termek/white-shark-gc-4103-cheyenne-gamer-csomag-fejhallgato-eger-egerpad-billentyuzet/
https://leet.hu/termek/white-shark-gc-4103-cheyenne-gamer-csomag-fejhallgato-eger-egerpad-billentyuzet/
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Gaming-Mice/MOBA-Strategy-%26-Action-Mice/SABRE-RGB-PRO-CHAMPION-SERIES-FPS-MOBA-Gaming-Mouse/p/CH-9303111-NA
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Gaming-Mousepads/RGB-%26-Multifunction-Mousepads/MM700-RGB-Extended-Mouse-Pad/p/CH-9417070-WW
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Gaming-Mousepads/RGB-%26-Multifunction-Mousepads/MM700-RGB-Extended-Mouse-Pad/p/CH-9417070-WW
https://leet.hu/termek/xtrfy-m4-rgb/
https://leet.hu/termek/xtrfy-h2/
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Hama - 1 darab URAGE SOUNDZ 800 ;  
- 1 darab Hama uRage Exodus 900 ; Hama 

URage Reaper 500 ; 
 

A szervező fenntartja a jogot további nyeremények meghirdetésére. 

A Játék sorsolása 

A részvételi követelményeknek megfelelő Játékosok között a Szervező sorsol nyertest a megadott 

sorsolási dátumokon, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal. A Szervező 

sorsolását élőben követheti bárki a Szervező Youtube csatornáján.  

Főszabály szerint az első héten 6, a másodikon 2, a harmadikon 3, a negyediken 2 és a végső sorsoláson 

1 nyertes kerül kisorsolásra, azonban a Szervező fenntartja magának a jogot több nyertes sorsolására is, 

melyet a játék időtartama alatt a Youtube csatornáján kommunikál a Játékosokkal. 

A Nyertes értesítése 

A Szervező a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Discord felületén 

és Youtube kommentben, üzenetben lép kapcsolatba a nyertessel, a Játékos értesítése és a nyeremény 

kézbesítéséhez szükséges személyes adatok felvétele céljából. 

A nyertes Játékosok felhasználónevét a Szervező a Leet Hungary Youtube csatornán teszi közzé. 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről szóló értesítés kiküldését követően öt (5) napon belül 

nem válaszol, tehát a kapcsolatfelvétel a nyertes Játékossal meghiúsul, ez a nyereményről való 

lemondásnak minősül. Ezen felül Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy a Leet Hungary Youtube 

csatornán, valamint a Szervező weboldalán a nyertesként nyilvánosan is ki legyen hirdetve a 

felhasználónév megjelölésével. 

A nyeremény átvétele 

A nyeremény kézbesítéséről a nyereményt LEET Gaming Kft. gondoskodik, melynek érdekében a nyertes 

Felhasználók adatai a(z) nyereményt kézbesítő cég számára továbbításra kerülnek, ehhez a Játékosok 

jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak. A nyeremény átvételét a nyertes Játékos 

aláírásával köteles igazolni.   

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereményét a jelen 

Szabályzatnak megfelelően átvegye. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem 

tesz eleget, és így a nyeremény időben való (a sikeres kapcsolatfelvétel-értesítés napjától számított 30 

napon belül) átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető és a nyertes 

Játékos igénnyel e tekintetben nem léphet fel. 

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A nyertesekkel 

az általuk megadott e-mail címen keresztül felvesszük a kapcsolatot, majd az átvétel lehetőségét 

pontosítjuk. A nyeremények személyes átvételére a 1116 Budapest, Hunyadi út 162. szám alatt 

biztosítunk lehetőséget. A nyeremények kiszállítását a GLS (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) 

futárszolgálat végzi. 

FELELŐSSÉG 

A jelen nyereményjátékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli 

személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A 

nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a 

nyertes Játékosokat terhelik.  

A nyeremény kézbesítésének költségeit a Szervező viseli.  

https://leet.hu/termek/urage-soundz-800-rgb-7-1-gameing-headset-4047443436597/
https://leet.hu/termek/hama-urage-exodus-900-hu-red-switch-186013/
https://leet.hu/termek/hama-urage-reaper-500-optikai-gamer-eger-rgb-10000dpi-186054/
https://leet.hu/termek/hama-urage-reaper-500-optikai-gamer-eger-rgb-10000dpi-186054/
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A nyeremény átadásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségeket, amennyiben nem 

megoldható a postai átadás – mint például a nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit – 

a nyertes viseli. 

A Játékos a nyereménnyel kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem léphet fel Szervezővel szemben – a 

szavatossági, jótállási igényeket is ideértve.  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Szervező ezúton tájékoztatja a Játékost, hogy a Játék az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII.- tv. 14. § szerinti elektronikus hirdetés.  

A Játékos részéről a nyereményjátékban való részvétele egyben nyilatkozattételnek minősül arra 

vonatkozóan, hogy a jelen szabályzatot teljes egészében megismerte és maradéktalanul elfogadja, 

valamint önkéntes és határozott beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező 

nyilvánosságra hozza, a nyereményátadásról esetlegesen kép- hang- és írott anyag készülhet. Játékos 

jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép,- és/vagy hangfelvétel (a 

továbbiakban: Felvétel) és/vagy írott anyag készüljön és felhasználásra kerüljön.  A felhasználás 

tekintetében Játékos tudomásul veszi és hozzájárul, hogy Szervező időbeli, módbeli és területi 

korlátozástól mentes felhasználási vagyoni jogot szerezzen a Felvételen, írott anyagon és azt a Szerzői 

jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§ szerint bármely módon felhasználja, illetve azt átdolgozza. A 

felhasználás tekintetében Szervező első körben a metabro.hu honlapon kívánja közzétenni – a játékkal 

kapcsolatosan- a Felvételt, írott anyagot. E tekintetben amennyiben szükséges, úgy Játékos vállalja, hogy 

erre vonatkozóan további nyilatkozatot tesz. Játékos vállalja, hogy az itt adott hozzájárulásait nem vonja 

vissza. Szervező jogosult, de nem köteles a Felvétel, írott anyag elkészítésére, felhasználására. Játékos 

nem tanúsít áru vagy szolgáltatás népszerűsítésére alkalmas magatartást a Felek által előzetesen nem 

egyeztetett módon.  

A Játékban történő részvétel díjmentes, azonban a részvételhez szükséges internet hozzáférés és 
használat feltételeiről és költségeiről a résztvevők saját maguk gondoskodnak. 

A jelen szabályzatra a magyar jog irányadó és a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak, illetve a jelen 
szabályzatban meghatározott jogszabályok vonatkozó részei irányadóak.  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Módosítási jog fenntartása 

Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Játékosok előzetes értesítése mellett egyoldalúan 

módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Játékos a Játékban történő további részvételével 

elfogadja a módosított szabályzatokat. 

Kiskorúak védelme 

A Játékban csak 18 év feletti személy vehet részt.  Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben 

tudomására jut, hogy 18 év alatti személy vesz részt a Játékban, törölje az adott személy adatait, illetőleg 

a vonatkozó szabályzatok megszegésére tekintettel kizárja a Játékból.  

Külső szolgáltatók 

Szervező a Játék szervezése és lebonyolítása során külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. 

Youtube, Discord, GLS stb., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az 

ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az 

Adatkezelő által kapott (általa fentiekben írt kezelt körben) adatokat a jelen szabályzat szerint kezeli.  

 

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott 
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tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes 

adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az 

irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Youtube stb. A Játék során, a nyertesek 

azonosítása tekintetében közvetlenül az érintettek Játékosoktól kerül felvételre a személyes adat.  

Adatkezelés 

A játék adatfeldolgozója a Szervező LEET Gaming Kft. (székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42., 

továbbiakban: „Lebonyolító”). Jelen Játékszabályzat elfogadásával és a játékban való részvétellel a 

Játékos külön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező kezelje és tárolja. Amennyiben az adott játékos 

a nyertes, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, lakcímének, esetlegesen 

telefonszámának Szervező részére való rendelkezésére bocsátása. A játékosok személyes adatait a 

Szervező a nyeremények szállítását végző GLS futárszolgálaton kívül harmadik személyeknek nem adja 

tovább. A Szervező, kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos 

jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A játékban a 

személyes adatkezeléssel érintett résztvevők a LEET Gaming Kft. adatkezelőtől bármikor tájékoztatást 

kérhetnek személyes adataik kezeléséről. Az adatkezelés időtartama a játékfeltételek teljesítésével 

kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A 

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 

történik. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Szervező a 

Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 

A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai – ideértve az 

adatfeldolgozót – férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási 

kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az adatokat név, e-mail cím formájában rögzítjük és tároljuk, a 

kampány kritériumainak megfelelően. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a LEET Gaming 

Facebook oldalán kérhető.  

Felelősség kizárása 

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cég nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, 

kártérítési igényt a Nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. 

Amennyiben a Játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a 

Nyereményjátékból. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, 

tévesen megadott adatokért. A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cég, valamint annak vezető 

tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Amennyiben a nyertes 

Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A résztvevők 

adatait nem a Facebook vagy a YouTube kezeli, a vetélkedőt a Facebook, a Twitter, a YouTube vagy 

bármely más közösségi oldal semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, 

azzal összefüggésbe nem hozható. A YouTube közösségi irányelveinek 

(https://www.youtube.com/intl/hu/about/policies/#community-guidelines) nem megfelelő 

nyereményjátékokat a YouTube kizárja. A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más 

játékosok magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, 

hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan játékosi megnyilvánulásokat indoklás 

nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott 

adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő 

problémákért. A játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel a jelen játékszabályzatban foglalt 

valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A nyereményjáték feltételeinek elfogadásával a 

játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, 

valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül 

befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például 

(de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a 

biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel. Nem vállal a Szervező 
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felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem 

érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem 

elérhető. 

Alkalmazott jogszabályok 

A jelen Szabályzatra a magyar jog irányadó és a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak, illetve a jelen 
Szabályzatban meghatározott jogszabályok vonatkozó részei irányadóak.  

A jelen Szabályzatban nem vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések tekintetében:  

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), 

• „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR)”. 

• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (Fttv.),  

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (Grtv.,Reklámtörvény), 

• egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak. 

 

LEET Gaming Kft., Szervező  

Budapest, 2022. május. 10 


