
 

Deloitte IT Security Kvíz 

Készen állsz rá? 
 
 

Érdekel az IT-biztonság, és úgy érzed ott a helyed a közelgő Hacktivity konferencián?  

Nem kell mást tenned, mint elsők között helyesen válaszolni a Deloitte IT Security Kvíz (a továbbiakban: Játék) keretében 

feltett kérdéseinkre és máris Tiéd lehet az 5 db diák belépő egyike, az idén tizedik alkalommal megrendezésre kerülő 

Hacktivity-re. 

A Játék 2013. szeptember 26-án délelőtt 10 órakor kezdődik, amikor Facebook oldalunkon 

(facebook.com/deloittehungary) közzétesszük a linket, ahol eléritek a kérdéssort. A kérdéssor kitöltését követően a 

Játékban való részvételhez a neveteket és az e-mail címeteket meg kell adnotok, ezen adatok hiányában a Játékban való 

részvételetek nem érvényes. Az első 5 (öt) helyes megfejtést beküldőt belépőjeggyel jutalmazzuk. 

Siess, nehogy lemaradj! 

A konferencián Tóth László, Spala Ferenc és Balázs Zoltán IT-biztonsági tanácsadóink mellett számos hazai és 

nemzetközi szakember tart előadást. Időpont: 2013. október 11-12. (péntek-szombat), egész nap. Helyszín: MOM 

Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz utca 18. A programokról itt olvashatsz bővebben. 

 

Egyéb fontos tudnivalók: 

Kik vehetnek részt a játékban? Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok.  

Milyen adatokra lesz szükség? A kérdések megválaszolásához neved és e-mail címed szükséges. A nyertesek a 

nyeremény átvétele érdekében megadhatják telefonszámukat és postacímüket.  

Mik a játékszabályok? A fent megadott időponttól a facebook oldalunkon elérhető linkre kattintva minél előbb kell 

helyesen válaszolni a kérdéssorban szereplő kérdésekre, és azokat a neveitekkel, valamint e-mail címetekkel ellátva 

részünkre el kell küldeni. Az első 5 helyesen válaszoló résztvevő, Hacktivity belépőt nyer tőlünk.  

Honnan értesülhetek a nyertesek névsoráról? A nyerteseket a megadott e-mail címen értesítjük. Amennyiben a 

nyereményre vonatkozó e-mailre 3 (három) napon belül nem jeleztek vissza, abban az esetben a nyereményt a soron 

következő leggyorsabb helyes választ adó résztvevőnek ajánljuk fel. Ha valamely nyertes a díjra nem tart igényt vagy az e-

mailben megadott határidőig nem veszi azt át, nyereménye a következő leggyorsabb helyes választ adó, Játékban 

érvényesen résztvevő személyre száll át. Ilyen esetben az új nyertest haladéktalanul értesítjük. Mindezekre tekintettel 

felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy a megadott e-mail címet folyamatosan figyeljétek, nehogy lemaradjatok a 

nyereményről.  

https://hacktivity.com/hu/
https://www.facebook.com/deloittehungary
https://hacktivity.com/hu/hacktivity-2013/programok/


Hogyan vehetem át a nyereményem? Előre egyeztetett személyes találkozó alkalmával, vagy kérés esetén postai úton. 

A nyeremény átvételének, illetve postára adásának feltétele, hogy aktív hallgatói jogviszonyod fennállását a felsőoktatási 

intézmény által kiadott hallgatói jogviszony igazolás bemutatásával vagy másolatának megküldésével részünkre igazold. 

 

Adatkezelési tájékoztató: 

Adatkezelő neve: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. 

Adatkezelő székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. 

A Facebook oldalunkon közzétett Játékban való érvényes részvétellel, azaz a kérdéssor megválaszolásával, továbbá neved és e-mail címed megadásával 

kifejezetten hozzájárulsz adataid kezeléséhez. Ha a nyertesek a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében további adataikat (pl.: telefonszám, illetve a 

nyeremény postai úton történő megküldése érdekében lakcím vagy tartózkodási hely) is megadják, egyidejűleg ezen további adatok kezeléséhez is 

hozzájárulnak. A megadott személyes adataidat a játék lebonyolítása és esetleges jövőbeni állásajánlatok megküldése céljából kezeljük. Az adataidat nem 

adjuk át harmadik személynek, és nem kerülnek semmilyen egyéb módon további felhasználásra. Minden lehetséges és szükséges intézkedést megteszünk 

azért, hogy adataidat megvédjük az illetéktelen hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, megváltoztatástól, megsemmisítéstől. Amennyiben a megadott 

adataidban változás következik be, a tárolt adataid kijavítását írásban kérheted. Az erre vonatkozó írásbeli kérelmed alapján az adataidat haladéktalanul 

töröljük. Ha adataid törlését a nyereményjáték eredményéről történő tájékoztatást megelőzően kéred, az adatok törlésével egyidejűleg a Játékban való 

részvételed, illetve a nyereményre való jogosultságod is megszűnik, függetlenül az elért eredményedtől. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeidet, 

kérdéseidet a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. székhelyére, illetve a cehujobs@deloitteCE.com e-mail címre küldheted meg. Az adatkezelés 

során a mindenkor hatályos vonatkozó szabályok szerint járunk el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek 

mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: 

www.deloitte.hu/magunkrol.  

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó-, üzletviteli, pénzügyi tanácsadási, vállalati kockázatkezelési és jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő 

ügyvédi irodánk, a Szarvas, Falcsik és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő 

hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelemével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte 

mintegy 200 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.  
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