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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
a www.populacio.hu weboldalhoz 

 
 
1. Fogalom meghatározások:  
 
IPSOS: Az IPSOS nemzetközi holdinghoz tartozó valamennyi cég. Jelen weboldalt üzemelteti az IPSOS 
s.r.o.  
 
Weboldal: www.populacio.hu  
 
Felhasználó: a weboldalon regisztráló és a kutatásokban részt vevő személy  
 
Kutatás: az IPSOS által a weboldalon előzetesen regisztrált felhasználói számára elérhetővé tett online 
kérdőív a felhasználók általi kitöltését követően IPSOS vagy Megbízója általi összesítése és elemzése. 
 
Folyamatban lévő kutatás: a felhasználó weboldalon való regisztrációkor kitöltött személyes kérdőíve 
alapján történő kutatás. 
 
Kiegészítő kutatás: nem különálló felmérés, kutatás, kizárólag egy már korábban a regisztrációkor 
kitöltött személyes kérdőívben nem szereplő további információ, adat felhasználó általi biztosítása. 
 
Feltételes kutatás: A kérdőívben meghatározott feltételeknek való megfelelőségen alapuló kutatás. 
 
Partner cégek kutatása: Az IPSOS-al szerződésben álló harmadik személyek részére, ezen harmadik 
személyek által összeállított kérdőív alapján végzett kutatás, amely alapján a kérdőívek továbbítása 
belföldre és külföldre is egyaránt megtörténhet, a kérdőívekben szereplő kiválasztási feltételek 
alapján. 
 
Telefonos kutatás: Az IPSOS operátora telefonon felveszi a kapcsolatot a felhasználóval, a felhasználó 
jogosult a beszélgetés elutasítására, vagy új telefonos időpont egyeztetésére.  
 
Csoportos beszélgetések: A csoportos beszélgetéseken alapuló kutatás alkalmával az IPSOS 
munkatársa telefonon veszi fel a kapcsolatot a regisztrált felhasználóval és meghívja egy személyes 
beszélgetésre. A személyes beszélgetés alkalmával ajándékutalványban részesülhet a felhasználó.  
 
 
2. Kutatásban való részvétel  
 
A felhasználó a kutatásban való részvételhez köteles a weboldalon található kötelező kérdőív, valamint 
személyes űrlap kitöltésére, ennek hiányában nem vehet részt a kutatásban. Felhasználó tudomásul 
veszi, hogy a további kérdőívek, úgy mint a háztartás, pénzügy, vásárlás, fogyasztás, távközlés, 
internet-pc-tv, foglalkozás, szabadidő és egészségügy kérdőívek kitöltésével nagyobb esélye van a 
kutatásban való részvételre, illetve arra, hogy több kutatásban vegyen részt.  
 
Felhasználó a kötelező mező és a személyes űrlap kitöltését követően az általa megadott e-mai címre 
kézbesített tájékoztatót kap az IPSOS-tól, amennyiben a felhasználó által megadott adatok alapján 
kérdőív válik elérhetővé felhasználó számára, a tájékoztatóban szereplő internetes hivatkozás, link 
feltüntetésével. Az IPSOS fenntartja a jogot arra, hogy a kötelező mezők, a személyes űrlap, illetve 
bármely más, az oldalon található kérdőív kitöltése esetén sem kerül sor a felhasználó részére kérdőív 
kiadására.  
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Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy amennyiben a kérdőív kitöltését késedelmesen 
teljesíti, úgy adott esetben előfordulhat, hogy a további kutatásokban való részvétel szempontjából az 
IPSOS a késedelmesen teljesítő felhasználóihoz képest, az aktív, határidőn belül teljesítő felhasználóit 
részesítheti előnyben.  
 
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott telefonos elérhetőségre az IPSOS tájékoztatást 
küldjön a kutatással kapcsolatos információkról, új kérdőív elérhetőségéről és vele a kapcsolatot a 
telefonos kutatás és a csoportos kutatás céljából felvegye és tartsa.  
 
Felhasználó a link megnyitásával részt vesz a kutatásban.  
 
A felhasználó az oldalon található regisztrációval önként vállalja, hogy részt vesz az IPSOS által 
meghatározott, 1. pontban rögzített kutatások egyikében. Felhasználó adatait önkéntesen teszi 
hozzáférhetővé az IPSOS oldalra, amelyet az IPSOS a weboldal adatvédelmi szabályzata 
(https://www.populacio.hu/adatkezelesi-szabalyzat), alapján köteles kezelni.  
 
 
2.2. Kutatásban való részvétel díjazása, pénz kifizetése, és a nyereményjátékban való részvétel 
szabályai.  
 
Felhasználó, az IPSOS által meghatározott feltételek megvalósulása esetén jogosult a kérdőív 
kitöltéséért pénzbeli térítésre  
 

- Folyamatban lévő kutatás, feltételes kutatás és partner cégek kutatása esetén, a kérdőív teljes 
kitöltése és a weboldalra történő feltöltés befejezése után, a felhasználó részére megküldött 
– kérdőív elérhetőségéről tájékoztató- elektronikus üzenetben megjelölt IPSOS által tett 
ajánlat elfogadása esetén, az ajánlatban meghatározott összeg IPSOS általi megfizetésére válik 
jogosulttá felhasználó.  

 
- Felhasználó az ajánlatra nem tehet új ajánlatot, azt semmilyen módon nem módosíthatja, az 

tájékoztató e-mailben szereplő – a kérdőív kitöltésének megkezdésére mutató – link 
megnyitásával az ajánlatot elfogadja.  

 
- Az IPSOS fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa meghatározott kérdőív limit – 

felhasználók általi – elérését követően nem fogad be több kérdőívkitöltést, amely tényéről a 
kérdőívre mutató link megnyitása alkalmával a weboldal elektronikus felülete tájékoztatja 
felhasználót. Felhasználó ebben az esetben nem válik jogosulttá pénz ellenértékre, azonban 
automatikusan részt vesz a Negyedéves Nyereményjátékban. 

 
- A kiegészítő kutatás esetén pénz ellenérték kifizetésére nem kerül sor, de a kutatáson részt 

vevő felhasználó automatikusan részt vesz a Negyedéves Nyereményjátékban.  
 

- Telefonos kutatás esetén pénz ellenértékre jogosult a felhasználó az általa adott válaszok 
alapján az IPSOS által megküldött elektronikus ajánlatban meghatározottak szerint. A 
telefonos kutatás alkalmával felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a beszélgetés rögzítésre 
kerüljön és a beszélgetés során rögzített adatokra az adatvédelmi szabályzat az irányadó.  

 
- Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy az IPSOS által alkalmazott kérdőív limit 

meghatározására az IPSOS fenntartja a jogot és nem köteles felhasználót előzetesen 
értesítenie a kérdőív kitöltésének megkezdésekor a limit eléréséről.  

 

https://www.populacio.hu/adatkezelesi-szabalyzat
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- Az IPSOS a kérdőívek kiértékelését szigorú minőségbiztosítási szempontok alapján fenntartja 
magának a jogot arra, hogy egyed kérdőívek kitöltését szabálytalannak, hibásnak, hiányosnak, 
vagy valótlannak minősítsen, amely esetben felhasználó nem jogosult pénzügyi ellenérték 
térítésére, vagy a nyereményjátékban történő részvételre.  

 
- Amennyiben IPSOS a kérdőívet fenti kiértékelése során nem fogadja, be, úgy azt a felhasználó 

weboldalon lévő saját regisztrációs felülete alatt a saját kutatások menüpontban piros színnel, 
„érvénytelen” megjelöléssel tünteti fel és 0,- Ft kifizetést jelenít meg.  

 
- A kifizetéseket az IPSOS s.r.o. negyedévente teljesíti a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig 

bezárólag.  
 

- Felhasználó az IPSOS-al szemben, késedelmes fizetés esetén, kamat jogcímén igényt nem 
érvényesíthet.  

 
 
2.3. Kifizetésekkel kapcsolatos szabályok:  
 

- Az IPSOS vállalja, hogy a 2.2. pontban meghatározott pénzbeli ellenérték megfizetésével járó 
kutatások vonatkozásában a hiánytalanul, szabályosan kitöltött és a weboldalra feltöltött 
kérdőívek után a kifizetési hirdetményben meghatározott összeget, a kifizetési hirdetményben 
meghatározott időszakban megfizeti felhasználónak felhasználó, weboldalon regisztrált 
bankszámlaszámára. 
 

- Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, hogy a pénzbeli ellenérték kifizetésével 
felmerülő esetleges adóhatósági bejelentés és az adó fizetési kötelezettsége felhasználót 
terheli. A szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja az előzőket, azzal, hogy ezzel 
összefüggésben az Ipsos s.r.o.-val és az Ipsos Zrt.-vel szemben igénye, követelése nincsen. 

 
 
2.4. Negyedéves Nyereményjáték  
 

- Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben részt vesz a kutatásban, de nem jogosult 
pénzbeli ellenértékre, úgy a felhasználó a Negyedéves Nyereményjátékban (továbbiakban: 
Játék) való automatikus részvételre jogosult.  

 
- A Játék szervezője és lebonyolítója az Ipsos s.r.o (továbbiakban: Ipsos s.r.o).  

 
- A felhasználó a kutatásokban való részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 

automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el az abban foglaltakat.  

 
2.4.1. A Játékban résztvevő személyek  
 

A Játékban részt vehet minden kutatásban résztvevő 16. életévét betöltött 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).  
Nem vehet részt 18. év alatti személy azon kutatásokban, amelynek olyan termék, vagy 
szolgáltatás a tárgya, vagy a kutatás ezzel összefüggésbe hozható, amely esetekben ezen tárgy 
fogyasztását, birtoklását, használatát a jogszabály 18. életkor betöltéséhez köti, így különösen, 
alkohol és dohányáru.  
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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, vagy a 
sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről, az Ipsos s.r.o nem értesíti a Játékost.  
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a 
valóságnak.  

 
2.4.2. A Játék leírása 
 

A Játék ideje alatt a www.populacio.hu oldalra érkező, ott regisztráló és az oldalon feltüntetett 
tevékenységben résztvevő felhasználóknak lehetőségük van részt venni a Játékban, abban az 
esetben, ha a Játék során kitöltik az adott kérdőíveket a tájékoztató szerint.  
A Játékban azok vehetnek részt, akik  

o a megfelelő adatok megadásával regisztrálnak az oldalon, kitöltik a kutatáshoz 
szükéges, weboldalon található kérdőívet, vagy válaszolnak a telefonos kutatás 
kérdéseire és nem jogosultak pénzbeli ellenértékben, és ennek megfelelően részt 
vesznek a piackutatási tevékenységben  

o elfogadták a Játék szabályzatát.  
 
2.4.3. A Játék időtartama 
 

A Játék 2015. november 06-án veszi kezdetét és a weboldal promóciós üzemeltetéséig, vagy 
az IPSOS általi visszavonásáig tart.  
Az IPSOS a weboldalon közzétett játékon kívül, egyéb játékot, promóciós akciót is hirdethet, 
amelyre jogosult az általa kiválasztott felhasználókat külön meghívni. Ebben az esetben a 
meghívó tartalmazza a játék kezdetét és végét, valamint a nyereményre vonatkozó egyéb 
speciális rendelkezéseket. 

 
2.4.4. A Játék részvételi feltételei: 
 

- a kérdőív kitöltése során feltett valamennyi kérdésre történő válaszadás,  

- jelen Szabályzat elfogadása,  

- a bekért adatok megadásával (kötelező kérdőív és személyes űrlap kitöltésével),  

- a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az 
adatok a résztvevők személyazonosító okmányával az IPSOS kérésére bizonyíthatóak legyenek,  

- 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 egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a 
www.populacio.hu weboldalon, és vehet részt a játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím 
felhasználásával vesz részt a Játékban, azt az Ipsos s.r.o valamennyi jelentkezését tekintve 
kizárhatja. Az Ipsos s.r.o. fenntartja magának a jogot az azonos IP címről érkező regisztrációk 
felülvizsgálatára és a jelentkezések kizárására. Az IPSOS a kizárást nem köteles indokolni.  
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A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt 
az Ipsosnak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz 
történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem 
befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 

 
2.4.5. Nyeremény 
 

A Játék nyereménye:  
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre 
jogosult Játékos, vagy Játékosok.  
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.)  
Az IPSOS fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a nyeremény átvételének 
időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben, 
funkciójában és használhatóságában megfelelő nyeremény kerüljön átadásra.  
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.  
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az Ipsos s.r.o és a 
Játékos kötelesek együttműködni.  
Az Ipsos s.r.o 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. Az Ipsos s.r.o nem vállalja a nyeremény 
átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan 
felmerülő egyéb költségek megfizetését.  

 
2.4.6. Sorsolás 
 

A sorsolás minden negyedév záró munkanapján 10 órakor történik egy véletlenszerűség elve 
alapján működő számítógépes programmal, az Ipsos s.r.o 3 munkavállalójából álló sorsolási 
bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.  
Az IPSOS által a weboldalon közzétett játékon kívüli, egyéb játék, promóciós akció 
vonatkozásában a sorsolás időpontját az ezen játékokra való egyedi meghívó tartalmazza.  
A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik.  
Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott 
határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a 
nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes 
mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló 
pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az az Ipsos s.r.o 
tulajdonában marad.  
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen 
Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.  
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye 
(város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen 
visszavonás kizárólag írásban tehető meg.  
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 
10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan.  
Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.  

 
2.4.7. Nyertesek értesítése 
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A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 5 
munkanapon belül értesítjük.  
A nyeremények átvételéhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a regisztráció során a kötelező 
kérdőív és a személyes űrlap kitöltése. 

 
2.4.8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 
 

A Játékosok kötelesek együttműködni az IPSOS-al 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 az 
Ipsost semmilyen felelősség nem terheli.  
A nyereménytárgyakat az IPSOS adja vagy adatja át a nyertesnek. A nyeremények átadásához 
elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Az 
IPSOS mindent megtesz a nyeremények mielőbbi átadása érdekében. 
A felhasználók részére a nyeremény átadása személyesen az IPSOS Zrt. székhelyén, előzetes 
egyeztetést követően történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IPSOS Zrt. kizárólag a 
nyeremények átadása körében jár el, őt a nyereményjátékkal kapcsolatosan felelősség nem 
terheli, vele szemben felhasználó a www.populacio.hu-val kapcsolatosan felmerülő bármilyen 
igényét nem érvényesítheti.  
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény személyes átvétele során a 
nyereményjátékhoz köthetően róla képfelvétel készüljön és a képfelvétel felhasználásra 
kerülhessen különösen a www.populacio.hu és www.facebook.com/populacio.hu oldalakon, 
illetve az IPSOS azt, mint adatot, az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően korlátozás nélkül, 
díjmentesen, promóciós célokból felhasználhassa. 
A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt 
meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről 
az Ipsos s.r.o-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát részére eljuttatja.  
Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül 
átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy az Ipsos s.r.o. a nyeremény 
átvételéről képfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, ekként rögzítse, és a jelen 
szabályzatban és az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.  
Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban 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 10 munkanapon belül köteles 
tájékoztatni az IPSOS-t.  

 
2.4.9. Adatkezelés  
 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési 
Tájékoztató (http://www.populacio.hu/adatkezelesi-szabalyzat/) 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.  
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Ipsos 

s.r.o. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat az Adatvédelmi szabályzat megfelelő 

pontjában meghatározott célból kezelje, székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése 

http://www.populacio.hu/
http://www.populacio.hu/adatkezelesi-szabalyzat/
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érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. örvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze. 


