RÉSZVÉTELI- ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK
SZABÁLYZAT

1. Hatálya:
A jelen részvételi- és nyereményjáték szabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara /székhelye: H-8200 Veszprém, Radnóti tér 1./ (a
továbbiakban: Szervező) által működtetett Veszprém Megyei Europe Direct Tájékoztató
Központ Facebook oldalán (https://www.facebook.com/europedirectveszprem/) meghirdetett
nyereményjátékra (továbbiakban játék) vonatkozik.
2. A Játék neve: Az EU & a vakcinastratégia – Te képben vagy?
3. A Játék időtartama: 2021. január 25.– február 7. (meghosszabbítva)
4. A Játék menete:
A játék linkje a www.facebook.com domain alatti weboldalon lévő „Europe Direct Veszprém”
elnevezésű oldalon, „Az EU & a vakcinastratégia – Te képben vagy?” c. bejegyzésben, illetve
eseményben is megtalálható. A link egy google űrlapra mutat, amelyen a kérdések
megválaszolása a 3. pontban megjelölt időtartamban lehetséges.
A résztvevő (továbbiakban Játékos) összesen 13 kérdésre válaszol, amelyekhez három-három
válaszlehetőség társul. A Játékos egy kérdésre egy választ adhat.
5. Részvevők:
A játékban kizárólag az a 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki rendelkezik
Veszprém megyében tartózkodási vagy lakóhellyel. (továbbiakban: Játékos).

A játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra
létrehozott e-mail-címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel
a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a
sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a
nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több
személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen
játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós
adatokkal, vagy nem valós Facebook-profillal vesznek részt a játékban, abból a célból, hogy
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden
olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező
fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
A játékból továbbá ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói és e
személyek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ben meghatározott közeli
hozzátartozói.
A játékban való részvétel a jelen Szabályzat elfogadását jelenti, amely a kvízlapon jelölendő.
Ennek hiányában a Játékos nem tud részt venni.
A játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
A játékban való részvételével a Játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint
a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.
6. Sorsolás: az a Játékos, aki a 13 kérdésből legalább 11 kérdésre helyes választ ad, részt vesz a
nyereménysorsoláson. A zárt sorsolásra online formában a https://www.random.org/ oldal
segítségével kerül sor 2021. február 9-én (kedd).
A Szervező ellenőrzi a kisorsolt Játékos jogosultságát a nyereményre jelen Szabályzat alapján.
Amennyiben a kisorsolt Játékos nem felel meg jelen Szabályzat bármely pontjának, úgy Szervező
fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átadását megtagadja.
7. Nyeremények:
Első kisorsolt játékos: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány az Eszter Gyógynövényüzletbe
(Veszprém, Kossuth u. 1.)

Második kisorsolt játékos: 10.000 Ft értékű ajándékutalvány a Zöld Boltba
(Veszprém, Budapest út 58.)
Harmadik kisorsolt játékos: 5.000 Ft értékű Hester’s Life granola
A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók.
Pótnyertes nem kerül kisorsolásra semmilyen esetben sem.
8. Nyertesek kiértesítése: a Szervező a Játék nyerteseit a Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/europedirectveszprem/) teszi közzé 2021. február 9-én, közölve a
nyertes nevét. A nyertes ezen személyes adatának nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A
Szervező a nyertesekkel az eredményt közvetlenül is közli e-mailben legfeljebb 5 napon belül.
A nyertesek a privát üzenet kézbesítését követő 8 napon belül kötelesek választ adni a
Szervezőnek. Amennyiben a nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott
időintervallumon belül, akkor a nyereményre való jogosultsága megszűnik.
9. Nyeremények átvétele: a nyereményeket a nyertesek kizárólag személyesen, a Szervező
székhelyén (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.), a privát értesítést követő 30 napon belül vehetik át.
Meghatalmazott általi átvételre adott a lehetőség.
Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával
együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy
gondnoka jogosult.
A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező
viseli a postaköltséggel együtt, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a főnyeremény
átvételének helyszínére történő utazás költségei stb.) a nyertest terhelik.
10. Adatkezelés: a Játékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező minősül
adatkezelőnek. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a
jelen szabályzat szerint kerül sor. A Szervező a játék során megadott személyes adatokat
kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli:
Az adatkezelés célja: a játék lebonyolítása, nyeremények kézbesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló,
egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja).

A kezelt személyes adatok köre:
• nyertesek esetén: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő (évszám),
adóazonosító jel
• valamennyi játékos esetén: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő
(évszám)
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a játék lezárását követő 45 napon belül törlésre
kerülnek, kivéve a nyertesek adatai, amelyeket a Szervező a hatályos számviteli szabályok szerint
kezel.
A Játékos a játékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a játék során történő
adatkezelés célját megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik
személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem alkalmaz.
A Játékos a játékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a
Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem
vállal.
11. Egyéb rendelkezések: A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a játék során (vagy azt követően) a
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó
jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező kizár minden
felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a játékban való részvétellel
összefüggésben, továbbá a játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan
okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért
való felelősséget.
Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve
együttműködésével lett megszervezve.
Szervező fenntartja magának a jogot a játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az
Europe Direct Veszprém Facebook esemény üzenőfalán.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa.
Veszprém, 2021.01.25.
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

