RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
Jelen Játékszabályzat a Forráspont Paks Facebook oldalán
(www.facebook.com/forraspontpaks) megrendezésre kerülő kvízjátékának (a továbbiakban:
Játék) részvételi feltételeit tartalmazza.
1. A Játék szervezője az Equinox Communications Kft. (a továbbiakban: Szervező).
2. Figyelem! A Játék időtartama és így a sorsolás időpontja meghosszabbításra került! A
Játék IDŐTARTAMA: 2015.06.06. – 2015.10.31.
SORSOLÁS: 2015.11.02.
3. NYEREMÉNY/EK: 1 db Samsung Galaxy Tab 4
4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. Abban azon magánszemélyek vehetnek
részt, akik a Facebook felhasználói (a továbbiakban: Felhasználó) és minimum a Játék
időszakában a Forráspont Paks oldal tagjai.
A Játékos a Játékban kizárólag saját Facebok profiljukkal vehetnek részt. Amennyiben a
játékos nem a saját maga által regisztrált profillal vesz részt a játékban, nem indulhat a
nyereményért.
A Játék során a Felhasználó az alkalmazáson keresztül, az alkalmazás telepítését követően
regisztrálja magát a Játékba (továbbiakban Játékos). Az alkalmazás telepítésével a Játékos
elfogadja a verseny részvételi és játékszabályzatát. Az alkalmazás telepítése során az alábbi
adatokat kerülnek bekérésre a felhasználótól: Név, Facebook ID, E‐mail cím.
A Játékos a Játékban a megadott adataival és a kvízsor megkezdésével kvalifikálja magát a
sorsolásra. Egy Játékos csak egy nyertes jelöltként szerepel a sorsolásban, a kvíz többszöri
kitöltése nem növeli meg a győzelmi esélyeit.
A felhasználó a Játékban való részvétellel, azaz a csatlakozással kifejezetten elfogadja a
jelen Szabályzatot, a Szervező adatkezelési feltételeit.
A felhasználó elismeri, hogy a Játék során a facebook alkalmazással a Szervező részére
átadásra kerülnek személyes adatai, úgymint név, Facebook ID és e-mail cím.
ADATKEZELÉS
Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a hatályos
jogszabályok, így különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban, mint „Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a
Résztvevő a szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy
azzal kapcsolatban kifogást emel, az alkalmazást nem használhatja.
A felhasználó elismeri, hogy az alkalmazás használata következtében a Szervező részére
átadásra kerülnek a következő személyes adatai: név, Facebook ID, e-mail cím.

A felhasználó nevét és e-mail címét a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
kezeli.
5. A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE
A Nyertest a Szervező a felhasználó facebook profiljában megadott e-mail útján értesíti és
kéri, hogy a nyereménytárgy átvétele érdekében vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel, az
értesítésben megadott e-mail útján.
A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes regisztrációs adatai valós
elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják.
A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező
viseli. A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen
megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az - a jelen szabályzatban meghatározott
kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet. Az nyeremény, az átvételt
megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény eljuttatása a
jelen szabályzat szerinti személyazonosítást követően történik meg. A Szervező továbbá
fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor
felfüggessze, feltételeit akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse.
A Játék ingyenességére tekintettel, a felhasználó semmilyen esetben sem követelhet a
Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy
költségtérítést.
6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:2. § (1) bekezdés 1. alpont );
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:2. § (1) bekezdés 1. alpont).
A Szervező a facebook által tárolt adatokért, valamint a facebook adatszolgáltatásért nem
felel. A Játék a facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék
során a felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez,
a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik.
Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a felhasználó a
szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
Budapest, 2015. június 2.

