A
„Nat Geo – Zord bolygó”
elnevezésű Facebook nyereményjáték Játékszabályzata és
részvételi feltételei

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR
VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

1. A Játék szervezői:
A(z) INVITEL Távközlési Zrt. (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37.) (továbbiakban:
Szervező) és a FOX Networks Group Hungary Kft. (Székhely: 1052 Budapest, Vármegye
u. 3-5.), mint a Szervező együttműködő partnere (továbbiakban: Partner) az „Nat Geo –
Zord
bolygó”
elnevezésű
facebook
nyereményjátékot
hirdetnek
a
https://www.facebook.com/Invitel oldalon. (továbbiakban: Játék).
2. A Játékban részt vevő személyek – és a részvétel feltételei
A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar
állampolgárságú, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék
időtartama alatt (3. pont) a pályázatban kiírt feladatnak megfelelnek, valamint a Facebook
által előírt feltételeknek megfelelő személyes profillal rendelkeznek (részletesen itt olvasható:
http://www.facebook.com/legal/terms).
A Játék semmilyen szinten nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook nem
támogatja azt. A Játékban résztvevők nem a Facebook számára szolgáltatnak információkat.
A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, arról a Játék teljes időtartama alatt (3. pont)
lehetőség van a leiratkozásra. A részvétel (azaz a Szervező által közzétett poszt lájkolása és
a feltett kérdésre történő válaszadás) a jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi
szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Lebonyolító és a Partner alkalmazottai
és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bekezdése).

3. A Játék rövid leírása:
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(https://www.facebook.com/Invitel) a Játékot hirdető posztot, és a poszt alá írni kommentként
a posztban feltett kérdésre a helyes megfejtést.
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https://www.facebook.com/Invitel oldalon egy posztot osztunk meg, és az abban feltett
kérdésre várjuk a megfejtéseket. A helyes választ adók között a játék lezárása után, 2019.
április 18-án 1 Nat Geo nyeremény csomagot sorsolunk ki.
4. A nyeremény csomag tartalma:


1-1 db Nat Geo-s vízhatlan tasak, vizespalack és karra rögzíthető mobiltok

A nyereményeket a Partner biztosítja.
A játék időtartama, azaz a megfejtés leadására nyitva álló idő: 2019. április 16. 10:30 –
2019. április 17. 23:59
5. A sorsolás időpontja és módja: 2019. április 18-án 10:00-kor számítógépes véletlenszerű
sorsolás random.org-gal.
6. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel a játékosok a jelen
Játékszabályzatot elfogadják, melyet a nyertesek személyes adataik megadásakor
megerősítenek.
7. A nyeremények átvétele:
A nyertesek kiértesítését és a nyeremények átvételének részleteit e-mailben egyezteti a
nyertesekkel a Szervező. A nyertesek nevét a Szervező a Facebook oldalán közzé teszi.
Amennyiben a nyertes a megadott Facebook címen nem érhető el 2019. április 25-ig, a
soron következő pótnyertes kerül kiértesítésre.
A Partner a nyeremények átvételének lehetőségét az egyeztetett időpontban és
helyszíneken tudja biztosítani, ez nem módosítható, így ezeknek az elmulasztása a
Játékosra nézve jogvesztő.
8. Az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért, a Szervező és a Partner nem vállalnak
felelősséget.

9. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a játékost, aki nem felel
meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek.
10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
11. Adók és közterhek:
A nyereményekkel (átvételével vagy magyarországi használatbavételével) kapcsolatos
bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Partner vállalja.
12. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a Játékban való részvétellel, azaz a Játékhoz
kapcsolódó poszt lájkolásával és az arra való kommenteléssel részt vesz a Játékban, és
egyúttal elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és ezzel nyilatkozik arról, hogy a Szervező és
Partner adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. §
szerinti adatvédelmi tájékoztatását, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette,
egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás
birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és a Partner a személyes adatait a
Játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak szerint:


A Szervező és Partner adatkezelése az érintettek hozzájárulásán alapul (Info tv. 5.§
(1) a.).



Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása.



A kezelt adatok köre: a Játékos Facebook azonosítója, amely alapján a sorsolás
történik.
A Szervező megbízásából és a Partner az alábbi tevékenységeket végzi:
Szervező: elkészíti a játékot (posztot), kisorsolja a nyerteseket, értesíti a nyerteseket
Facebook

üzenetben,

bekéri

a

szükséges

adatokat.

A

nyereményeket

a

nyerteseknek a Partner juttatja el.
Partner: biztosítja a nyereményeket, vállalja a nyeremények után járó adóvonzatot és
eljuttatja a nyereményeket a nyerteseknek.
A nyertes

Játékos kiértesítése Facebook üzenetben történik, amelyben

a

kapcsolatfelvételhez szükséges további adatok megadását kéri a Szervező. A
kapcsolatfelvételre adott válaszban a nyertes Játékosnak hozzá kell járulnia a

megadott adatok adatkezeléséhez a nyeremény eljuttatása érdekében. Az így
megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszáma, lakcím.


A Játékosok adatait a Szervező és Partner a jelen nyereményjáték lebonyolítása
során kezeli. A Szervező és a Partner az adatokat bizalmasan és csak a sorsolás
lebonyolítása céljából kezeli, és további harmadik személynek nem adja tovább, és
az adatkezelés céljának megszűnését követően haladéktalanul törli az adatokat.
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(https://www.facebook.com/Invitel) oldalán.


A nyertesekkel a Szervező veszi fel a kapcsolatot a Facebook-on keresztül.



Az adatkezelést a Szervező és a Partner végzi. A személyes adatokat kizárólag a
Játék lebonyolításával, és az ahhoz kapcsolódó PR tevékenységgel foglalkozó
munkatársak kezelik szigorúan az adatkezelés céljával összefüggésben és
mértékben, és a cél megvalósításához szükséges időtartamban (a nyeremények
kézbesítését követő 30 napon belül).



A Játékos bármikor kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, törlését, az
adatkezelésről a Játékos bármikor kérhet tájékoztatást a Szervezőtől az alábbi e-mail
címen: online@invitel.co.hu, illetve a Szervező postacímén: 1134 Budapest, Váci út
37.
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Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a Játékos
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat a Játékos.


Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra.



A Szervező és a Partner szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos
jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Info.tv. tartalmazza. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való
kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a
Játékos részvételét.

13. Egyebek:
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék
ideje alatt értesítheti nyertességéről, illetve a további teendőiről.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a
Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után.
A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű
felelősséget vállal.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását,
illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal
kizárja a Játékból.
Szervező és a Partner kizárják a felelősségüket a weboldal és online felületek (e-mail
beküldés, mobil applikációk, Facebook) rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért,
amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak,
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Szervező és a Partner kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket,
illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a
weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak,
úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező és a Partner kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
Szervező és a Partner nem tartoznak felelősséggel a telekommunikációs és informatikai
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szolgáltatásokért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező és a Partner nem
tartoznak felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra
vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy
elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési
zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás
sikertelensége.

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékos által megadott Facebook címre
küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Partner minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek, hogy a
Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs
rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálják
ugyanakkor és nem is felelnek azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni
a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható. A Játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azokat a
Facebook semmilyen formában nem kapja meg.
A Szervező és a Partner fenntartják maguknak a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a
https://www.facebook.com/Invitel oldalon értesülhetnek.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot
kiegészítse, vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a játékosok
számára kedvezőbbek legyenek.

INVITEL Távközlési Zrt.
Szervező

