Szegedi Nyereményjáték
Facebook nyereményjáték

1. A játék szervezője
„Victofon

–

Szegedi

Nyereményjáték”

elnevezésű

nyereményjáték

(a

továbbiakban: „Játék”) szervezője a Victofon Hallásjavító Korlátolt Felelősségű
Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.13-09-067029, székhelye: 2112 Veresegyház,
Állomás u. 17.) (továbbiakban: „Szervező”).

2. A játék részvételének feltételei
2.1 A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel
rendelkező, 18. életévét betöltött, magyar hatóság által kiadott érvényes
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár (a továbbiakban:
„Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profiljával
követi a Szervező Facebook oldalát és kedveli a Játékra felszólító bejegyzést.
A Játékos Játékban való részvételével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a
továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.
2.2 A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. Egy
Játékos a Játék időtartama alatt egy Profillal vehet részt a nyereményjátékban.
Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a
Játékossal való kapcsolatfelvétel útján jogosult ellenőrizni.
2.3 Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat
feltételeinek, úgy Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.4 A Játékban nem vehetnek részt a Victofon Kft., illetve a lebonyolításban
közvetlenül közreműködő vállalkozások alkalmazottai, és ezen személyek Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom szerinti közeli hozzátartozói.
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3. A játék leírása
A Játék során a Játékosnak saját Facebook Profiljával követnie kell a Victofon Kft.
Facebook

oldalát

(https://www.facebook.com/victofon).

Játékos

a

Játékra

felszólító bejegyzés kedvelésével jogosult a nyereményjátékban való részvételre.
A Nyertesek (továbbiakban: „Nyertes/Nyertesek) a Játék lezárását követően a
véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével kerülnek
kisorsolásra 2016. május 2-án. Sorsolás alkalmával 2 db Nyertes kerül kihirdetésre,
akik fejenként 1-1 db páros színházjegyet nyernek a Szegedi Nemzeti Színház 2016.
május 22-i Tartuffe című előadására.

4. A játék időtartama
A Játék 2016. április 23-tól 2016. április 27. 23 óra 59 percig tart. A Játékban
kizárólag a Játék időtartama alatt beérkezett, bejegyzést kedvelő Profilok vesznek
részt.

5. A játék menete, nyeremények, sorsolás
5.1 Azon Játékosok között, akik követik a Victofon Kft. Facebook oldalát
(https://www.facebook.com/victofon)

és

kedvelik

a

Játékra

felszólító

bejegyzést, a Játék lezárását követően a Szervező 2 darab páros színházjegyet
sorsol ki a Szegedi Nemzeti Színház 2016. május 22-i Tartuffe című előadására.
5.2 Adók és közterhek: A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb
költségei, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazás költsége a
Nyertest terheli(k).
5.3 Az 5.1 pontban meghatározott nyeremények sorsolásának időpontja:
2016. május 2. (hétfő) 14 óra
5.4 A sorsolás helyszíne a Szervező telephelye: 1068 Budapest, Szondi u. 98/a. A
Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A
sorsolás nem nyilvános.
5.4 A Szervező összesen 2 darab Nyertest sorsol ki. Amennyiben a nyertes nem
működik együtt a Szervezővel, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra
kerül, tartaléknyertesek kerülnek kisorsolásra.

2

6. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele
6.1 A Szervező a sorsolás időpontját követő 7 munkanapon belül a Játékos
Facebook profiljára küldött elektronikus üzenet (a továbbiakban: „Üzenet”)
formájában, továbbá a nyertes bejegyzés alatti hozzászólásban egy alkalommal
értesíti a nyertes Játékost, és elkéri adatait a Nyeremény átadása céljából. A
Nyereményt a Játékos legkésőbb 2016. május 22-ig a Szegedi Nemzeti Színház
jegyirodájában (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1.) veheti át személyes adatai
egyeztetése után.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból határidőben át nem
vett Nyereményről a sorrendben következő tartaléknyertest értesítse.
6.2 A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Nyertest, akinek a nyereményt azért
nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett adatok nem valósak, hiányosak
vagy

tévesek,

vagy a

Játékos

egyéb

okból

nem

felel

meg

a

jelen

Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

7. Adatkezelés
7.1 A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen hozzájárul
ahhoz, hogy az általa a Profilján megadott személyes adatokat a Szervező a Játék
lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
7.2 A résztvevő személyes adatait kizárólag a Szervezőnél és Megbízottjánál az
adatkezelésre és/vagy a Játék lebonyolítására kijelölt személy ismerheti meg. A
résztvevő személyes adatai harmadik személyeknek nem kerülnek átadásra. A
Szervező és Megbízottja szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező és Megbízottja
bármikor lehetőséget biztosítanak a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen
személyes

adatai

játékszelvényen

kezeléséről,
megnevezett

kérje

azok

Megbízottnál,

törlését

vagy

helyesbítését

illetve

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.
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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.
7.3 A Játékosok Játékban való részvétellel tudomásul veszik, és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy:
·

nyertesség

esetén

nevüket

és

lakcímüket

(kizárólag

a

település

megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
·

feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék
lebonyolítása során felhasználja.

8. Felelősség
Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor
megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait
közzéteszi a http://victofon.hu/ujdonsagaink weboldalán.

Budapest, 2016. április 22.
Victofon Kft.
Szervező
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