Szinkronszemle 2021
közönségszavazás és nyereményjáték szabályzat
A jelen Szavazási és Nyereményjáték feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a
SziA (SzíDoSz Szinkron Alapszervezet), mint szervező (1033 Budapest, Vörösvári út 101.)
által üzemeltetett http://szinkronalapszervezet.hu weboldalon, s azon belül a https://
szinkronalapszervezet.hu/szia- szinkronszemle-2021-kozonsegszavazas/
aloldalon elérhető Szinkronünnep és Díjátadó Gála 2021 közönségszavazás elnevezésű
szavazásra (a továbbiakban: Szavazás) és nyereményjátékra (a továbbiakban:
Nyereményjáték) az alábbi feltételekkel.
A Szavazás és Nyereményjáték kiírója és lebonyolítója a Színházi Dolgozók Szakszervezete
Szinkron Alapszervezete (továbbiakban: SziA, 1033 Budapest, Vörösvári út 101.). A
Szavazásban és a Nyereményjátékban résztvevő szavazó a részvétellel minden további
jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és
magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
Az elmúlt egy év szinkronizált alkotásai közül a szinkronrendezők által nevezett szinkronizált
alkotásokra és művészekre a közönség is szavazhat. A közönségszavazás
eredményhirdetésére 2021. szeptember 5-én kerül sor a Szinkronünnep és Díjátadó Gála
2021 eseményen.
1. A Szavazáson és a Nyereményjátékban részt vevő személyek
A Szavazáson bárki részt vehet, aki elfogadja a szavazás szabályzatát. A
nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki
a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel. A
nyereményjátékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező és Szavazás
kiíróinak 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.

2. A Szavazás leírása
A játékosok a weboldalon szavazhatnak a szinkronrendezők által jelölt filmekre, sorozatokra,
színésznőkre és színészekre. A szavazás közben lehetőségük van részt venni a SziA által
szervezett nyereményjátékban a https://szinkronalapszervezet.hu/sziaszinkronszemle-2021-kozonsegszavazas- szavazolap/ weboldalon. A szavazás befejezése
után a játékosoknak, ha részt szeretnének venni a nyereménysorsoláson, akkor ki kell
tölteni a nyereményjátékon való részvételhez a hozzájárulást.
A Szavazás során a Szavazók az alábbi 4 kategória jelöltjeire szavazhatnak:
1. Az év női szinkronhangja:
Bánfalvi Eszter

Mórocz Adrienn

Csifó Dorina

Nagy Katica

Csuha Borbála

Németh Kriszta

Dobó Enikő

Pálfi Kata

Erdős Borcsa

Pálmai Anna

Gáspár Kata

Pápai Erika

Hermann Lilla

Sallai Nóra

Horváth Lili

Sipos Eszter

Kovács Nóra

Solecki Janka

Mentes Júlia

Zsurzs Kati

2. Az év férfi szinkronhangja:

Ágoston Péter

Horváth Illés

Besenczi Árpád

Kassai Károly

Czető Ádám

Molnár Levente

Czető Roland

Pál András

Csernák János

Pál Tamás

Dévai Balázs

Rada Bálint

Epres Attila

Seder Gábor

Faragó András

Szatory Dávid

Fehér Tibor

Széles Tamás

Fekete Ernő

Zámbori Soma

Gyabronka József

Zöld Csaba

Harsányi Gábor

3. Az év szinkronizált sorozata:
A csodálatos Mrs. Maisel
A Goldberg család
A nagy pénzrablás 1. évad
Easttowni rejtélyek
Ez bűn
Lupin 1. évad
New Amsterdam 3. évad
Normális emberek
Sabrina hátborzongató kalandjai 4. évad
Senkik földje
The Nevers
Végállomás gyermekei

4. Az év szinkronizált filmje:
A beszéd
A megvetés
Amerikai pác
Állati jó kekszek
Freaky
Mű szerző nélkül
Női részek
Richard Jewell balladája
Szótlan szív

Egy Szavazó csak egy email címmel vehet részt a szavazásban, és minden kategóriában
egy jelöltre szavazhat.

3. A Szavazás időtartama
Szavazási időszak kezdete: 2021. augusztus 1. 08:00 óra
Szavazási időszak vége: 2021. augusztus 15. 24:00 óra

4. Szavazás módja
A szavazás tisztasága érdekében a beérkező szavazatokat IP cím alapján ellenőrizzük. Egy
IP címről 1 alkalommal lehet szavazni és kategóriánként 1-1 jelöltre a szavazási időszak
időtartama alatt. A szavazási időszak lezárása után a kategóriánkénti legtöbb szavazatot
kapott Jelölt lesz a közönségdíjas kategóriagyőztes. A szavazás szinkronalapszervezet.hu
regisztrációhoz nem kötött.

5. A Szavazás és a Nyereményjáték részvételi feltételei:
A szavazás tisztasága, a nyereményjáték sorsolása, valamint a nyertesek elérhetősége és
beazonosítása érdekében az online szavazólap kitöltése után kötelezően ki kell tölteni a
vezetéknév, a keresztnév és az e-mail cím megadására vonatkozó űrlapokat illetve a
szabályzat és az adatkezelés elfogadására vonatkozó hozzájárulást. A nyereményjátékban
való részvétel és a telefonszám megadása opcionális. A nyereményjátékban való részvétel
szándékát az arra kijelölt űrlapon jelezni kell.
A Szavazás a felsorolt kategóriában leadott érvényes szavazat a Szavazó által legjobbnak
ítélt jelöltre. Minden kategóriában kötelező szavazni. A Szavazásra és a Nyereményjátékra
történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a SziAnak nem áll módjában elfogadni, és a Szavazó nem vehet részt a sorsoláson. A
Szavazáshoz történő csatlakozás a Szavazás teljes időtartama alatt lehetséges, és a
jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Szavazó nyerési esélyeit.

6. Nyeremény
A Nyereményjátékra jelentkező Szavazók között 2 x 2 db tiszteletjegyet sorsolunk ki a
Szinkronünnep és Díjátadó Gála 2021 elnevezésű rendezvényre (melynek időpontja 2021.
szeptember 5.) A nyeremény értéke (2 db belépőjegy): 10.000 Ft
A nyereményjátékban két nyertest sorsolunk ki. A SziA az itt felsorolt nyereményen túl
további nyereményt nem oszt ki. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem
váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a SziA
és a Játékos kötelesek együttműködni. A SziA 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 SziA nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával
vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

7. Sorsolás időpontja
A nyereményjátékra jelentkezett Szavazók közül a nyertesek sorsolása 2021. augusztus 23án, hétfőn történik. A jelentkezések elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem
kerül sor. Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a
megadott határidőn belül és/vagy az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, illetve
igénybe, úgy a nyereménye elveszik.

8. Nyertesek értesítése
A nyertesek nevét a szervező SziA a szavazás lezárultát követően, legkésőbb egy
munkanapon belül nyilvánosan közzéteszi a https://szinkronalapszervezet.hu/sziaszinkronszemle-2021-kozonsegszavazas-es- nyeremenyjatek-eredmenyek/ weboldalán és a
sorsolást követő három munkanapon belül a nyerteseket értesíti e-mailben is. Amennyiben a
nyertes az értesítés kiküldését követő 8 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a
nyeremény átvétele érdekében a szavazás kiírójával, a nyereményre való jogosultságtól
elesik. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez a kapcsolatfelvételt
követően szükséges a pontos név, e-mail cím megadása.
9. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A nyertesek kötelesek együttműködni a szavazás kiírójával a nyeremények átvétele, illetve
igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele
meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a
SziA-t semmilyen felelősség nem terheli. A nyereményt a SziA kézbesíti a nyertesnek postai
vagy elektronikus úton. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a
Szavazó értesítési adatainak (név, telefonszám, pontos cím: település, irányítószám, utca,
házszám, emelet/ajtó) hiánytalan és pontos megadása a válasz e-mailben. SziA a
nyereményt egy alkalommal postázza/ küldi el online a nyertes számára. A SziA nem vállal
felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a
kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.
Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát
véglegesen elveszíti. 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 sorsolást követő 5 napon
belül köteles tájékoztatni a SziA-t. A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy
magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a
meghatalmazás tényéről a SziA-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát
a SziA részére átadja.

10. Adatkezelés
A Szavazók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató
irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a SzíDoSz Adatkezelési tájékoztatója (https://
www.szidosz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) fejti ki részletesen.

1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Színházi Dolgozók Szakszervezete.
Cím: 1033 Budapest, Vörösvári út 101.
Web: www.szidosz.hu
Telefon: +36 1 342-9944, +36 1 321-1120 / 206, 207
Adószám: 18014895-1-42
Cégjegyzékszám: 01-02-000182
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mihályi Győző elnök

2. Adatkezelési cél és jogalap
A Nyereményjátékon történő részvétel során a Szavazó megadott adatainak alábbi
adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap
keletkezik:
Kezelt adatok és az
adatkezelés
megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Időtartam

A Szavazáson résztvevő
neve, kapcsolattartási adatai
(név, e-mail cím,
telefonszám)

A sorsolás lebonyolítása

Az érintett hozzájárulása

a szavazás időtartama és
azt követő 6 hónap

A Szavazáson résztvevő
neve, kapcsolattartási adatai
(név, e-mail cím,
telefonszám)

Átláthatóság biztosítása,
többszörös szavazás
kiszűrése

A Szervező és Szavazók
jogos érdekén alapuló
érdekmérlegelés, jogos
érdek: a Szavazás
tisztességessége, egyenlő
esélyek biztosítása

A Sorsol st k vet en a
nyertesek nyilv nos
k zz t tele a https://
szinkronalapszervezet. hu/
szia- szinkronszemle-2021kozonsegszavazas-esnyeremenyjatekeredmenyek/ oldalon

A Szavazás és
nyereményjáték
lebonyolítása, átláthatóság
biztosítása

Az érintett hozzájárulása,
amelyet a szavazó szavatol

a Szavazás időtartama alatt,
és a szavazás lezárultát
követő 30 napig, vagy
ameddig a szavazás aloldala
éles (max. 6 hónapig)

Szavazók IP címe

A Szavazás lebonyolítása,
átláthatóság biztosítása

Az érintettek hozzájárulása

a Szavazás időtartama alatt

A Nyertes neve, a
nyilvánosságra hozatalt is
beleértve.

Átláthatóság biztosítása

A SziA jogos érdekén
alapuló érdekmérlegelés,
jogos érdek: bizalomépítés,
a Szavazás tisztaságának
demonstrálása.

Cikkadatbázisban történő
tárolás időpontjáig, illetve
törléséig.

A nyerteshez kapcsolódó
adminisztráció, a nyeremény
átadása, nyereményhez
kapcsolódó adófizetési
kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség
teljesítése, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvényen, a
számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény

8 év

A nyeremény(ek) átvételéről
kép-, hang- illetve
filmfelvételt készítése, a
nyertes Játékos(ok)
képmásának, hangjának
rögzítse, és kizárólag a
Játékkal kapcsolatosan
nyilvánosságra hozatala
A Nyertes adatainak
kezelése (név, lakcím,
telefonszám vagy
tartózkodási hely)
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á
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é
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A SziA adatkezelési gyakorlatáról, a játékosokat megillető adatkezelési igényekről
(Igényérvényesítési cím: info@szinkronalapszervezet.hu SzíDoSz Szinkron Alapszervezet
1033 Budapest, Vörösvári út 101.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott
adatkezelési feltételekről az Adatkezelési Tájékoztató https://www.szidosz.hu/adatvedelmitajekoztato/ rendelkezik.

4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Nyertesek személyes adatai és
nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Játékos adatai az
adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
c) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt.
(1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
(2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.
5. Az érintett jogai és jogorvoslat
Részletes tájékoztatást a Színházi Dolgozók Szakszervezete Adatkezelési Tájékoztatója
tartalmaz https://www.szidosz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

11. Felelősség
A SziA 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 SziA kizár minden felelősséget
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Szavazás során, a szavazófelület esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A SziA nem vállal továbbá felelősséget
azért, ha a Játék időtartama alatt a Szavazóoldal, illetve a jelen Szabályzatot tartalmazó
weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A SziA nem felel továbbá a rajta
kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással
vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

12. Egyéb
A SziA fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a
Szavazás időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a https://
szinkronalapszervezet.hu weboldalon. Amennyiben a Szavazással vagy a
Nyereményjátékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő
jelentkezéskor megadott e-mail címről az esemeny@szinkronalapszervezet.hu e-mail címre!
Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a “Szinkronszemle 2021-Közönségszavazás”
elnevezését.
Kelt: Budapest, 2021. augusztus 1.
SziA Elnökség

