„#IGAZIEN!” nyereményjáték szabályzat

I. Játék szervezője
A nyereményjáték szervezője:
Triumph International (Budapest) Kft. (a továbbiakban „Szervező”)
Székhelye: 2046, Törökbálint-Depo, Pf. 85
Adószáma: 10331969-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-09-075450

Az „#IGAZIEN!” elnevezésű nyereményjáték teljes körű szervezését és lebonyolítását, a nyeremények
kiosztását és a résztvevők személyes adatainak kezelését a Szervező végzi.
A nyereményjátékban felajánlott nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékos számára jelen
játékszabályzatban (a továbbiakban “Játékszabályzat”) leírtaknak megfelelően.

II. Játékfeltételek
2017. szeptember 18-október 29. között a Szervező nyereményjátékot hirdet.
A sorsolásban való részvétel feltétele egy saját kép, és az azt megmagyarázó szöveg feltöltése és a
Szervező magyar nyelvű hírlevelére való feliratkozás (regisztráció) valós adatokkal. Ezt követően a
Játékosok automatikusan bekerülnek a sorsolásba. Egy Játékos, egy e-mail címmel csak egyszer
regisztrálhat.
Az „#IGAZIEN!” elnevezésű nyereményjátékban való részvétel esetén a résztvevő (továbbiakban:
Játékos) maradéktalanul elfogadja az alábbi feltételeket. Jelen Játékszabályzat maradéktalan
elfogadásának hiányában, a Szervező megtévesztése, vagy valótlan adatok szándékos vagy gondatlan
megadása esetén a Játékos az „#IGAZIEN!” elnevezésű nyereményjátékban való részvételre,
nyereményre nem jogosult.

II/A. A nyereményjátékban való részvétel feltételei
A nyereményjátékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt,
akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. A
nyereményjátékban való részvétel önkéntes.
A Játékosok a részvétel esetén elismerik, hogy jelen Játékszabályzatot teljes körűen megismerték és
azt feltétel nélkül elfogadják. Ha a Játékos a Játékszabályzatot — annak bármely rendelkezése
tekintetében — nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a nyereményjátékban nem
vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése,
fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése.
A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték teljes tartalmának előzetes vagy utólagos értesítés,
illetve bejelentés nélküli módosítására, különösen, de nem kizárólag: a nyereményjáték elnevezése,
elérhetősége, kezdő és záró időpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai tekintetében. A Szervező
jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan, a Játékos hozzájárulása nélkül módosítani.
A Szervező a nyereményjátékban való részvételt a módosított szabályzat elfogadásáig felfüggesztheti
illetve megtilthatja. A Szervező jogosult a nyereményjátékot előzetes vagy utólagos értesítés illetve
bejelentés nélkül egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, és/vagy a nyereményjátékra
vonatkozó minden információt, adatot törölni. A Szervező a magyar jogszabályok által lehetővé tett
legteljesebb mértékben kizár minden, a nyereményjáték használatából eredő közvetlen vagy közvetett
kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést. A Szervező minden változtatás esetén a megfelelő módon
írásban – email formájában - tájékoztatja a Játékosokat.

II/B. A nyereményjáték menete
A nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak regisztrálnia kell a Szervező adatbázisában a ,
http://sloggi.dimnet.hu/index.php?id=3 linken, meg kell adnia adatait és fel kell töltenie egy képet a
hozzá tartozó szöveggel arra a kérdésre, hogy mit szeret magában a legjobban.
A Szervező a nyereményjáték szellemével ellentétes magatartás, vagy hamis vagy megtévesztő
adatközlés esetén a Játékost értesítés nélkül jogosult kizárni a nyereményjátékból. Ilyen Játékos
nyereményt nem kaphat.

III. Sorsolás
A nyereményjáték sorsolása 2017. október 31-én lesz, a sloggi Facebook oldalán egy élő videóban,
a Szervező székhelyén (2046, Törökbálint-Depo, Pf. 85), a nyereményre jogosultak listájából
történő választással. A nyereményjáték során a Szervező 3 nyertest és 3 pótnyertest választ ki.

IV.
A nyertes Játékosok nyereménye:
-

3 db 60.000 Ft értékű sloggi fehérnemű kupon
az első 100 jelentkező garantált Rimmel körömlakkot kap, melynek a színe nem választható

A fenti nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékosok részére.

V. Értesítés, a nyeremény átvétele
A nyertes Játékos értesítése a sorsolást követő 5 munkanapon belül történik meg, a Szervező a nyertes
Játékost e-mailben értesíti, arra az e-mail címre, amely a nyereményjátékra történő regisztrációkor
automatikusan rögzítésre kerül. Az e-mail cím helyessége és működése a Játékos felelőssége. A nyertes
Játékos köteles az értesítésre küldött válaszát 5 munkanapon belül eljuttatni a Szervezőhöz.
Amennyiben a nyertes Játékos a megadott határidőn belül nem válaszol, a nyeremény nem illeti meg.

A nyertes Játékos kiesése esetén az első számú pótnyertes válik nyertessé, értesítése és a
válaszadására rendelkezésre álló határidő a nyertes Játékosra vonatkozó fenti szabályok szerint alakul.
Amennyiben az első számú pótnyertes is kiesik a játékból, a második számú pótnyertes válik nyertessé
(és így tovább, az ötödik számú pótnyertesig), értesítése és a válaszadásra rendelkezésre álló határidő
szintén a nyertes Játékosra vonatkozó fenti szabályok szerint alakul. A harmadik számú pótnyertes
kiesése esetén a Szervező a nyereményjátékot meghiúsultnak tekinti és a nyeremény nem kerül
felhasználásra.
A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre vagy más tárgynyereményre át nem váltható.
A Szervező a nyereménytárgy módosításának jogát a körülmények jelentős megváltozása esetére
fenntartja. A Szervező a nyeremény átadásának helyét és módját előzetes értesítés után módosíthatja.

VI. A Játékosok érdekeit védő szabályok
A nyeremény átadásával kapcsolatos jogi, adminisztratív, technikai kérdések illetve problémák
rendezése érdekében a Játékos a Szervezőhöz fordulhat írásban.
A Szervező kijelenti, hogy amennyiben a nyeremény átadással kapcsolatban vitás kérdés merül fel,
vállalja, hogy azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.
A Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyek, vagy ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2.) a nyereményjátékból ki
vannak zárva.

VII. Személyes adatok kezelése
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: az ”Info tv.”) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos jelen Játékszabályzat
elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nevét, címét, születési idejét, nemét, e-mail
címét és telefonszámát a nyereményjátékban történő érvényes részvételének és a nyeremény
átadásának ellenőrzése, valamint marketing anyagok küldése céljából- annak érdekében, hogy a
következő promócióiról, vagy egyéb eseményéről számára értesítést küldhessen, Magyarországon
kezelje és feldolgozza.
Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban “Reklám tv.”) 6. §- a szerintönkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában- hozzájárul ahhoz, hogy vele a Szervező közvetlen
üzletszerzés módszerével reklámokat közöljön és a következő személyes adatait kezelje. („a
továbbiakban „Személyes Adat”).

Csak a Szervezőnek van joga a Személyes Adatokhoz hozzáférni. A Játékos a Szervezőhöz küldött postai
vagy elektronikus levél útján bármikor jogosult kérni, hogy Személyes Adatai a nyilvántartásból törlésre
kerüljenek. A Személyes Adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt
felelősség nem terheli.
A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a nyereményjáték érvényes időtartamának
befejezése előtt következik be Személyes Adatainak törlése vagy zárolása, a Játékos sorsolásban való

részvétele a nyereményre való jogosultságával együtt megszűnik, amennyiben kérelme a nyeremény
átadása előtt kerül kézbesítésre.
A Szervező vállalja, hogy a nyereményjáték során a Játékos által átadott Személyes Adatokat (ld. fent)
a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek
át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. A
Személyes Adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII
törvénynek, az Info tv. -nek, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben illetve a Reklám tv.- ben foglalt valamennyi
rendelkezésnek.
A Személyes Adatokat a Szervező a nyereményjáték ideje alatt a nyereményjáték lebonyolítása és a
nyeremény átadása céljából kezeli, ezen túl a Szervező marketing tevékenységének elősegítése végett
gyűjti és kezeli.
Budapest, 2017. szeptember 18.
Triumph International (Budapest) Kft.
a Szervező

