
Philip Morris International #makehistory 

Játékszabály 

 

A játék megnevezése: #makehistory karrier játék 

A Játék szervezője (Szervező) és lebonyolítója (Lebonyolító) 

A Játék Szervezője: Philip Morris Magyarország (1085 Budapest, Kálvin tér 12.) 

Lebonyolító: EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (1094 Budapest, Páva utca 13. 5/1) 

A nyereményjáték időtartama: 2021. március 5-től 2021. május 7. 23:59-ig 

 

Nyeremények: 

A nyereményjátékban az egyes játékhetek alatt résztvevő, a 20 legmagasabb összpontszámot 
elérő játékos közül hetente 3 nyertest sorsolunk ki. Egy személy több héten keresztül is részt 
vehet a Játékban, azonban az a játékos, aki a Játék időtartama alatt már nyert ajándékcsomagot, 
később nem nyerhet, azaz a neve már nem kerül be a sorsolásba. A Makehistory ajándékcsomag 
tartalma: bambuszfüzet, vászontáska, vászonzsák, on the go kávéspohár, bambuszdoboz, 
újrahasznosítható szívószál. 

Emellett a Játék végén, a Játék során bármikor a 3 legmagasabb összpontszámot elérő játékos, 
illetve a legmagasabb összpontszámokat tekintve pontegyenlőség esetén az azonos 
pontszámot elérők közül az alábbiak szerint kisorsolt résztvevő JBL Bluetooth fülhallgatót nyer. 

 

A sorsoláson való részvétel feltétele:  

A heti Makehistory ajándékcsomag sorsoláson minden résztvevő, aki az adott játékhéten a 20 
legmagasabb összpontszámot elért játékos között van és a Játék 
(https://g4e.ecosim.hu/makehistory) végén feliratkozott a ranglistára nevének, e-mail 
címének, az általa látogatott egyetem és szak nevének megadásával, elfogadta az Adatkezelési 
tájékoztatót, kifejezett hozzájárulását adta a fenti adatai kezeléséhez és a sorsolás időpontjáig 
hozzájárulását nem vonta vissza, az automatikusan részt vesz a sorsoláson. Kivéve, ha korábban 
már nyert a Játékban, ebben az esetben az ő neve már nem kerül be a sorsolóba és a ranglistán 
soron következő játékos kerül a helyére.   

Makehistory ajándékcsomagok sorsolása:  

Játékhét Időszak Sorsolás dátuma 

1. 2021.03.05. 00:00 – 2021.03.09. 23:59 2021.03.10. 15:00 

2.  2021.03.10. 00:00 – 2021.03.16. 23:59 2021.03.17. 15:00 

3. 2021.03.17. 00:00 – 2021.03.23. 23:59 2021.03.24. 15:00 

4. 2021.03.24. 00:00 – 2021.03.30. 23:59 2021.03.31. 15:00 

5. 2021.03.31. 00:00 – 2021.04.06. 23:59 2021.04.07. 15:00 

6. 2021.04.07. 00:00 – 2021.04.13. 23:59 2021.04.14. 15:00 



7. 2021.04.14. 00:00 – 2021.04.20. 23:59 2021.04.21. 15:00 

8. 2021.04.21. 00:00 – 2021.04.27. 23:59 2021.04.28. 15:00 

9. 2021.04.28. 00:00 – 2021.05.07. 23:59 2021.05.10. 15:00 

 

A Játék végén a 3 legmagasabb összpontszámot elérő játékos, aki a Játékban 
(https://g4e.ecosim.hu/makehistory) feliratkozott a ranglistára nevének, e-mail címének, az 
általa látogatott egyetem és szak nevének megadásával, elfogadta az Adatkezelési tájékoztatót, 
kifejezett hozzájárulását adta a fenti adatai kezeléséhez és az eredményhirdetés időpontjáig 
hozzájárulását nem vonta vissza, az automatikusan részt vesz a sorsoláson. 

3 db JBL Bluetooth fülhallgató sorsolása: 2021. május 10. 12:00.  

 

A sorsolás menete: 

A nyereményjátékban az egyes játékhetek alatt résztvevő, a 20 legmagasabb összpontszámot 
elérő játékos közül hetente 3 nyertest sorsolunk ki. A 20 legmagasabb összpontszámot elérő 
játékos neve az adott heti Játék végén bekerül egy random sorsolóba: 
https://www.random.org/lists/, ami a listából véletlenszerűen kiválaszt egy nyertest. A 
nyertesnek az a személy tekintendő, akinek a neve a lista tetejére kerül. 

A kisorsolt játékos e-mailben kap majd értesítést az adott heti sorsolást követően, amelyben 
tájékoztatást kap a nyereményének átvételi módjáról. A kapott e-mailre 3 napon belül várjuk 
választ, hogy a nyertes igényt tart-e a nyereményére.  

A nyertes sorsolását követően a nyeremény vonatkozásában 1 darab pótnyertes is kisorsolásra 
kerül. A pótnyertes akkor lesz jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben az adott 
nyeremény vonatkozásában a nyertes a részére biztosított 3 napos határidőben nem válaszol 
az email-re vagy a nyereményt visszautasítja. 

Emellett a Játék végén, a Játék során bármikor a 3 legmagasabb összpontszámot elérő játékos, 
illetve a legmagasabb összpontszámokat tekintve pontegyenlőség esetén az azonos 
pontszámot elérők közül a fentiek szerint kisorsolt résztvevő JBL Bluetooth fülhallgatót nyer. 

Pontegyenlőség esetén, az azonos összpontszámot elérők neve bekerül egy random sorsolóba, 
ami a listából véletlenszerűen választ, aki a lista tejére kerül, ő lesz az egyik nyertes. 

Kik vehetnek részt a Játékban? 

A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki nevének és e-mail címének, 
az általa látogatott egyetemnek és szaknak megadásával feliratkozik a Játék végén a napi 
ranglistára és elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót, kifejezett hozzájárulását adja az adatai 
kezeléséhez. A játékban nem vehetnek részt az EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (1094, Budapest, 
Páva utca 13.) és a Philip Morris Magyarország Kft. (1085 Budapest, Kálvin tér 12.) 
munkavállalói, valamint ezek - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozói. 

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és 
szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

 



Adatkezelés 

Adatkezelőnek a résztvevők által megadott személyes adatok tekintetében a Philip Morris 

Magyarország Kft. (1085 Budapest, Kálvin tér 12.) minősül. Az adatkezelő a személyes adatokat 

a Játék végétől számított 1 évig kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az 

érintett a hozzájárulás megadásának hiányában nem vesz részt a nyereménysorsolásban. Az 

EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (1094, Budapest, Páva utca 13.) az adatkezelő 

adatfeldolgozójának minősül.  

Az adatkezelő a nyereményeket postán küldi ki a nyertesek posta címére. Ez esetben a név és 
az email cím kezelése a Résztvevő beazonosítása és vele az ajándékcsomag kézbesítése 
érdekében történő kapcsolatfelvétel céljából történik. Az Adatkezelő a nyeremények 
kiszállítása céljából kezeli a nyertesek postacímét, mint személyes adatát is. 

Az adatkezelő a játékosok külön és kifejezett hozzájárulása alapján karrierrel kapcsolatos 

hírleveleket küld a külön hozzájárulást megadó játékosok részére. Az adatkezelő a személyes 

adatokat ezen adatkezelés vonatkozásában is a játék végétől számított 1 évig kezeli. 


