VICTOFON
Nyereményjáték szabályzat
A

Nyereményjáték

szabályzat

(a

továbbiakban:

Szabályzat)

a

VICTOFON

Hallásjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.13-09-067029,
székhelye: 2112 Veresegyház, Állomás u.17.- a továbbiakban: Victofon) által a 4.1
pontban megadott helyen érvényes Születésnapi Sorosolás (a továbbiakban:
Sorsolás) feltételeit tartalmazza. A Játék szervezője a Victofon Kft.

1. A Sorsolásban résztvevő személyek
1.1. A Sorsolásban részt vehet minden nagykorú, magyarországi tartózkodási vagy
lakóhellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki megkapja a
„Játéka invitáló” levelet vagy szórólapot, és a levél/szórólap alján lévő játékszelvényt
leadja a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. szám alatt lévő Audiológián. Személyes
adatainak megadásával (név, lakcím, életkor) a Victofon Kft. javára önként hozzájárul
személyes adatai kezeléséhez és ahhoz, hogy a Victofon Kft. a továbbiakban a céget
és a szolgáltatásait népszerűsítő hirdetéseket, tájékoztatókat küldjön részére postai
és/vagy elektronikus úton.
1.2. A Sorsoláson egy személy csak egy levéllel/szórólappal jogosult részt venni.
Ugyanaz a személy csak egyszer vehet részt a sorsoláson.
1.3. A Sorsolásban csak az Játékos vesz részt, aki a levélben/szórólapban szereplő
„játékszelvényt” saját személyes adataival hiánytalanul kitölti, és a Játék időtartama
alatt a Játék helyszínére - üzletnyitástól üzletzárásig – személyesen eljuttatja. A
nyereményt a „játékszelvényen” megnevezett Játékosnak kell átadni. A hiányosan
vagy olvashatatlanul kitöltött „játékszelvény” érvénytelennek minősül.
1.4. Cselekvőképességében korlátozott személy a Játékban csak a törvényes
képviselőjével együtt járhat el.
1.5. Az Sorsoláson nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek
közeli hozzátartozói (Ld. 1959. évi IV. tv. 685. § b.) pontot); egyéb, a lebonyolításban
közvetlenül

közreműködő

vállalkozások

tulajdonosai,

vezető

munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
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tisztségviselői,

2. A Játék leírása
2.1. Minden Játékos postai úton kapja meg a játékra invitáló levelet/szórólapot. A
levélben/szórólapon lévő „játékszelvényen” szereplő adatokat hiánytalanul ki kell
töltenie, melyet el kell vinni a levélben szereplő audiológiára, és átadni ellenőrzésre a
Victofon Megbízottja részére.
2.2. A Játékos a 2.1. pontban megjelölt feltételek teljesítésén túl, a „játékszelvényen”
megadott személyes adataival együtt önként átadja a levelet a Victofon Kft. javára, a
Victofon Kft-nek (megbízottjának), és írásban hozzájárul az adatai kezeléséhez és
ahhoz, hogy a Victofon Kft. a továbbiakban a céget és a szolgáltatásait népszerűsítő
hirdetéseket, tájékoztatókat küldjön részére postai és/vagy elektronikus úton. 2.3. A
Játékos megadja saját nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), ezzel hozzájárul az
adatai kezeléséhez és a reklámcélú megkereséséhez.
2.4. Egy személy csak egyszer vehet részt a Sorsoláson.

3. A Játék időtartama
A Játék 2016. március 31-ig tart, melyet követő egy hónapon belül lezajlik a
nyeremény sorsolása. A Játék időtartamának befejezése után érkezett jelentkezések
érvénytelenek. A sorsolás időpontja: 2016. április 15.

4. Jelentkezés a Játékra
4.1. A Játékra jelentkezni az alábbi helyszínen lehet:
Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló – 8000 Székesfehérvár, Várkörút 56.
4.2.

A

Játékra

jelentkezni

az

alábbiakban

részletezett

módon

lehet:

A postai úton érkezett, játékra invitáló levélben/szórólapban szereplő játékszelvényt
kitöltés

után,

a

játékszelvényen,
kezeléséhez,

és

levélben
saját
a

kezű

szereplő

audiológián

aláírásával

reklámcélú

ellátva

kell

leadni.

megadja

megkereséséhez való

A

Játékos

személyes

hozzájárulását.

a

adatai
Ezen

követelmények teljesítésével vehet részt a nyereményjáték sorsolásában. A
nyertesek kiértesítéséhez szükséges a pontos név, (vezetéknév, keresztnév) a
lakcím, és ha van, e-mail cím megadása, amely alapján a Játékos egyértelműen
beazonosítható. A Játékban való részvétellel a Játékos beleegyezését adja, hogy
amennyiben nyer, neve és lakóhelye (helységneve) mindenki számára elérhető
módon megjelenjen a Victofon honlapon (www.victofon.hu). A Játékos tudomásul
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veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról, valamint a Játékosról a nyeremény
átvételével kapcsolatban, a Játékos képmását is tartalmazó kép-, hang- és
filmfelvétel készülhet. A Játékos jelentkezésével hozzájárul ezen felvételek akár
teljes egészének, akár részeinek a Victofon marketingtevékenysége céljából történő
felhasználásához, földrajzi területi, felhasználási módbeli, hordozóbeli, idő- és
alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A Játékra történő jelentkezés
kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

5. Nyeremény
A Sorsolás nyereménye egy BOSCH MSM6150 típusú botmixer keverőtállal. A
sorsolásra a játékra invitáló levél lejáratát követő 30 napon belül kerül sor, melynek
időpontja 2016. április 15., péntek (14.00 óra). A nyeremények másra át nem
ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
A Játék szervezője vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül
alkalmazandó személyi jövedelemadót.
5.1 Adók és közterhek:
A

nyereményekkel

(átvételével

vagy

magyarországi

használatbavételével)

kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését (pl. a
regisztrációs adó, üzembe helyezési költség, illetékek) a Szervező vállalja. A
nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény
átvételi helyszínére történő utazási költségek, illetve a nyeremények elszállításának
költsége a nyertest terhelik.

6. Sorsolás
A résztvevő Játékosok játékszelvényei közül véletlenszerű kézi húzással kerül
kisorsolásra a nyertes. A sorsolás a Victofon két munkavállalójából álló sorsolási
bizottság előtt történik, a Victofon budapesti fióktelepén. A nyertes a kihúzott
játékszelvényen szereplő név alapján kerül azonosításra. A sorsolásról jegyzőkönyv
készül.
A résztvevő Játékosok közül a sorsolás alkalmával egy pótnyertes is kisorsolásra
kerül. A pótnyertes abban az esetben jogosult a nyereményre, ha a nyertes
pályázata érvénytelen; valamilyen oknál fogva nem jogosult a nyeremény átvételére
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vagy a Játékból kiesik. A sorsolás időpontja: 2016. április 15., péntek (14.00 óra).
Helyszíne: Victofon Kft. - 1068 Budapest, Szondi u. 98/a

7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Victofon minden esetben a megadott címen vagy telefonszámon
értesíti. Amennyiben a megadott cím/telefonszám nem létezik, vagy a postai
értesítés más okból eredménytelen – a Játékos nem jogosult a nyereményre. Az
írásbeli értesítéseket – ha átadásuk nem személyesen történik – a Játékosnak a
játékszelvényen megjelölt lakó- illetve tartózkodási helyére postai úton, tértivevényes
ajánlott levélben kell megküldeni. A postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatokat a
kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett az
átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az
iratot nem vette át (pl. a feladóhoz „nem kereste” vagy „elköltözött” vagy „címzett
ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – ellenkező bizonyításig – a posta
kézbesítés

második

megkísérlésének

napját

követő

ötödik

munkanapon

kézbesítettnek (közöltnek) kell tekinteni.
A nyereményt legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül lehet átvenni. A
tartaléknyertest

a

nyertes

érvénytelen

pályázata

esetén,

a

szervező

az

érvénytelenségi okról tudomást szerzést követően azonnal értesíti, de a nyereményt
legfeljebb a sorsolástól számított 60 napon belül lehet csak átvenni. A nyeremény
átvételére jelentkező Játékos vagy teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratban
meghatalmazottja

a

nyeremény

átvételéhez

személyazonosításra

alkalmas

igazolványt köteles bemutatni és a nyeremény átvételét írásban igazolni.

8. A nyeremények kézbesítése
A BOSCH MSM6150 típusú botmixer keverőtállal átvételére a Victofon Kft.
székesfehérvári Audiológiáján van lehetőség, a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 56
szám alatt, egy előre egyezetett időpontban. A nyeremény átvételi idejét a Victofon a
nyertessel egyezteti. A nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. A
Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek
nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban
nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Victofont semmilyen felelősség nem
terheli. Amennyiben a nyertes nem tudja személyesen átvenni a nyereményt,
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lehetősége van teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratban harmadik személyt
meghatalmazni nyereménye átvételére. A meghatalmazott harmadik fél okiratba
foglalt meghatalmazással és a személyazonosító igazolványa felmutatásával, az
átvétel írásbeli igazolásával veheti át a nyertes nyereményét.

9. Adatkezelés
A

VICTOFON

Kft.

(cégjegyzékszáma:

Cg.13-09-067029,

székhelye:

2112

Veresegyház, Állomás u.17.) által szervezett „Születésnapi Nyereménysorsolás”
(„Sorsolás”) a Sorsolásban való részvétel, a személyes adatok közlése és a
kezelésükhöz hozzájárulás önkéntes. A Játékban résztvevő ügyfél a részvétellel és a
nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a VICTOFON Kft. Szervező, valamint
Megbízottja (résztvevő Audiológia munkatársa), a résztvevő nevét, lakcímét vagy
tartózkodási helyét és életkorát, esetlegesen megadott személyes e-mail címét
díjmentesen nyilvántartásba vegyék, kezeljék, illetve a Megbízott azokat további
adatkezelésre a Victofon Kft-hez továbbítsa. Az adatkezelés célja - a jelen Játék
közös lebonyolítása és dokumentálása, valamint - a Victofon Kft. kapcsolatfelvétele,
a Victofon Kft-t és a szolgáltatásait népszerűsítő hirdetések, tájékoztatók küldése
postai és/vagy elektronikus úton; erre a célra az adatok díjmentes felhasználása. Az
adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdése (az érintett
hozzájárulása). Az érintett hozzájáruláson alapuló adatkezelése legfeljebb a
sorsolástól számított két évig tart. A nyertes tudomásul veszi, hogy a név-, és
lakcímadatait tartalmazó jegyzőkönyvet a Victofon Kft. a központi ügyintézés helyén
5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező
adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
A résztvevő személyes adatait kizárólag a Victofon Kft-nél és Megbízottjánál az
adatkezelésre és/vagy a Játék lebonyolítására kijelölt személy ismerheti meg. A
résztvevő személyes adatai harmadik személyeknek nem kerülnek átadásra. A
Victofon Kft. és Megbízottja szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Victofon Kft. és Megbízottja
bármikor lehetőséget biztosítanak a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen
személyes

adatai

játékszelvényen

kezeléséről,

megnevezett

kérje

azok

Megbízottnál,
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törlését
illetve

vagy

helyesbítését

elsősorban

az

a

alábbi

elérhetőségeken: Victofon Kft: 1068 Budapest, Szondi u. 98/a címen vagy a
marketing@victofon.hu

e-mail

címen

vagy

a

06-1/302-0632

telefonszámon.

Valamennyi résztvevő személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni
tiltakozás, illetve az adatai kezelésével kapcsolatban a bírósághoz fordulás és
kártérítés követelése joga is. A résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban
ne keresse meg őt a Victofon Kft. Jelen hozzájárulását indoklás nélkül, bármikor
megvonhatja a fenti elérhetőségen, a törlendő személyes adatokat megjelölve.

10. Felelősség kizárás
A játékra jelentkezés hiányosságáért (névelírás, olvashatatlanság, kért adat hiánya,
stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért,
illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy
átadási késedelemért a Victofon nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk
tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az
adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Victofonnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és
minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat
terheli.
A Victofon a nyeremény esetleges hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Victofon kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Victofon nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játékot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen
Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén
nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a nyeremény
átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvételt a Victofon oldalon (www.victofon.hu), a
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Victofon Facebook oldalán, valamint Hírlevélben, DM levélben és egyéb nyomtatott
reklámanyagokon a Játék végétől számított 6. hónapig nyilvánosságra hozza.
A Játékos kijelenti, hogy a Victofonnal közölt adatai megfelelnek a valóságnak.
Kelt: Budapest, 2015. február 15.
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