2017-es „Küldj szerencsét!” elnevezésű nyereményjáték
Részvételi - és játékszabályzata
A nyereményjáték szervezője, adatkezelője, lebonyolítója és adatfeldolgozója:
Trinity Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest Kiscelli utca 104.,
cégjegyzékszám: 01-09-951834; adószám: 23076763-2-41; a továbbiakban:
“Szervező/Adatkezelő/Lebonyolító/Adatfeldolgozó”) amely a jelen Részvételi
- és játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték adatátvevője:
Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.;
cégjegyzékszám: 01-10-041628; adószám: 10580204-2-44; a továbbiakban
“Adatátvevő”),

1. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték időtartama:
2017.december 01. 00:00 – 2017. december 21. 12:00 óra, amely a
nyereményjáték zárása előtt meghosszabbítható. A nyereményjáték időtartama
alatt a Részvételi
- és játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a
https://szerencsekuldo.hu/facebook oldalon.

2. A Nyereményjátékban résztvevő személyek
2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyar
postai címmel rendelkező cselekvőképes természetes személy -a 2.2. pontban
felsoroltak kivételével - (továbbiakban: Játékos), aki elektronikusan regisztrál a
„Küldj
szerencsét!”
elnevezésű
nyereményjátékra
(továbbiakban:
Nyereményjáték) a https://szerencsekuldo.hu/facebook Facebook oldalon belül
(továbbiakban: Honlapon) 2017.december 01. 00:00 – 2017. december 21. 12:00
óra között és a Honlapon elérhető „Küldj szerencsét!”
kínálatból választva képeslapot küld legalább egy e-mailcímre, vagy Facebook
ismerősnek.
A nyereményjátékban résztvevő Játékosnak a Honlapon történő játék belépése
során nyilatkoznia kell arról, hogy betöltötte- e 18. életévét, valamint, hogy
elfogadja-e a jelen Részvételi-és játékszabályzatot. Az a Játékos, aki nyerés
esetén nem tudja igazolni, hogy a nyereményjátékba való bekapcsolódása napját
megelőzően betöltötte a 18. életévét, nem jogosult a nyereményre.
2.2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett
módon:
• A Szervező, a Lebonyolító munkatársai, alkalmazottai, illetve a
nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködőként,
megbízottként

résztvevő

gazdálkodó

szervezet(ek)

tulajdonosai,

munkavállalói, közreműködői, megbízottjai.
•

A 18. életévüket be nem töltött személyek.

•

Magyar postai címmel nem rendelkező személyek.

•

Cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy.

3. A nyereményjáték menete
3.1. Regisztráció/Bejelentkezés
A nyereményjátékban a Honlapon történő bejelentkezést, majd a Részvételi-és
játékszabályzat elfogadást követően lehet részt venni. A bejelentkezés feltétele,
hogy a Játékos saját Facebook regisztrációval rendelkezzen.
A játékban egy személy csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben a Szervező
tudomására jut egy Játékos kétszeres vagy akár többszörös regisztrációja, akkor
a Szervező jogosult az adott Játékos mindegyik regisztrációját törölni, ezáltal a
sorsolásból kizárni. A regisztráció törléséről a Szervező értesíti a Játékost.
Az Adatkezelőt, és az Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli a
Játékos által történt téves adatszolgáltatásból, illetve a regisztráláshoz használt
e-mail postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai
állapotából adódó vitás ügyekben.
3.2. A nyereményjáték tartalmára vonatkozó információk:
3.2.1. A nyereményjáték fix tartalmára vonatkozó információk:
A játék beépített elemei közé tartozik:
• a játék képi díszítő elemei, és keretek:

•

idézetek:

− „Jól csak a szívével lát az ember.” /Antoine de Saint-Exupéry/
− „Micsoda boldogság az, jónak lenni. A világon ez a legtisztább, legvalódibb
öröm.” /Krúdy Gyula/
− „A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad.” /Henryk Sienkiewicz/
− „Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.” /Albert Einstein/
− „A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetődik.” /Henry David
Thoreau/

3.2.1.A nyereményjáték feltöltött, bejegyzett tartalmára vonatkozó információk és
szabályzat:
Az Adatkezelőt, és az Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli a
Játékos által feltöltött egyedi tartalom terén.
A játék során a kötött tartalmi elemeken felül szabadon feltölthető és magadható
tartalmi részekre a következők vonatkoznak:
Tiltott tartalmak:
•

A Facebook közösségi
alapelveit(https://www.facebook.com/communitystandards) megsértő
tartalom.

•

A feltöltött vagy bejegyzett tartalom nem népszerűsíthet felnőtteknek szóló
termékek vagy szolgáltatást - ideértendő a meztelenség, félreérthetetlen
vagy nemiségre utaló testhelyzetben lévő személyek ábrázolása, illetve
olyan tevékenység, amely túlságosan ráutaló vagy szexuálisan provokatív
jellegű.

•

A feltöltött vagy bejegyzett tartalomban nem sértheti a személyes
tulajdonságokat – ideértendők valamely személy faji hovatartozására,
etnikai származására, vallására, meggyőződésére, korára, szexuális
orientációjára vagy gyakorlatára, nemi identitására, fogyatékosságára,
egészségügyi (azon belül fizikai és mentális) állapotára, pénzügyi
helyzetére, szakszervezeti tagságára, büntetett előéletére vagy nevére
vonatkozó közvetlen vagy közvetett állítások vagy utalások.

•

A feltöltött vagy bejegyzett tartalom nem lehet harmadik féllel szembeni
jogsértő információ.

•

A feltöltött vagy bejegyzett tartalomban nem szerepelhet durva nyelvezet,
sem nyelvtani és központozási hibák – a szimbólumokat, számokat és
betűket helyesen kell használni.

•

A képeslap szöveges tartalmában nem szerepelhetnek váratlan vagy
zavaró élményt nyújtó külső érkezési oldalakra átirányító tartalmak, linkek.

Az a játékos, aki tiltott tartalmú képeslapot küld a nyereményjátékból való
automatikus kizárást vonja maga után és nem jogosult a nyereményjátékban való
további részvételben és a nyertesként valós kisorsolás esetén a nyereményre
sem.

3.3. A nyereményjáték leírása, célja
Minden Játékos a regisztrációt követően jogosulta válik legalább egy vagy több
képeslap küldésére a nyereményjáték ideje alatt. A Játékos eldöntheti, hogy a
sablon elemeken felül szeretnének-e egyedi szöveges vagy képi tartalmat
küldeni. A Játékos ezen felül megoszthatja a Játékot és magát a küldés
eseményét is.
A képeslap küldése még nem jogosít fel a sorsolásra, csak abban az esetben
kerül a Játékos a sorsolásra szánt listába, ha a Játékos megadja e-mail címét is.
A Játékos az e-mail cím megadását követően már nem módosíthatja.
3.3.1 A nyereményjáték menete
1. Facebook bejelentkezés az alkalmazásba
2. Részvételi-és játékszabályzat elfogadása, nyilatkozattétel arról, hogy a
Játékos a nyereményjátékba való bekapcsolódása napját megelőzően
betöltötte a 18. életévét
3. Tetszőleges számú képeslap szerkesztése, küldése.
4. Nyereményjáték részvétel esetében az e-mailcím megadása.
5. A nyereményjáték utolsó napján, záráskor a Játékosok által megadott email cím listából sorsolásra kerül az a Játékos, aki automatikusan a fődíj
nyertese.
6. A Szervezők kisorsolják az első és második pótjátékost.
7. A nyerteseket a Szervező e-mailben értesíti és tájékoztatja a nyeremény
átadásának részleteiről.

3.4. A nyereményjátékban való részvétel feltételei
A játékban érvénye Facebook felhasználói profillal lehet bejelentkezni. A
bejelentkezés során a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a vezeték - és a
keresztnevét, felhasználónevét, az e-mail címét, valamint az IP címét az
Adatkezelő tárolja.
A regisztrációval a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy nyerése vagy kisorsolása
esetén a „Küld Szerencsét!” és a Szerencsejáték Zrt. Facebook oldalán és
Honlapján, valamint a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban a nevét, a
helyiségnevét (Budapest esetében a kerületet) Adatkezelő közzétegye, továbbá
elfogadja a jelen szabályzat 7. pontjában ismertetett adatkezelési szabályokat. A
Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról
kép-, hang-és filmfelvétel készülhet. Egyben hozzájárul ezen felvételek akár
teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő
felhasználásához, idő-és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

3.5. A nyeremények
Fődíj: 1 db Ipad Air 2 32GB Cellular 4G készülék
A Szervező sorsolással dönti el, mely Játékos kapja a fődíjat.
3.4. Nyereménysorsolás időpontja és módja
A főnyeremény sorsolásának időpontja: 2017. december 21. 14:00 óra.
A főnyeremény hirdetésének időpontja: 2017. december 21. 14:30 óra.
Amennyiben technikai vagy egyéb akadály miatt a sorsolás nem tartható meg a
megadott időpontban, abban az esetben a Szervező ezt a Játékosok felé
meghirdeti az új időpont megjelölésével együtt a Honlap felületén.
A sorsolás lebonyolításának helye:
a Szervező telephelye (1037 Budapest Kiscelli utca 104., véletlenszám-generátor
segítségével történik).
A fődíj kiosztásakor 1 nyertes kerül kiválasztásra, ezt követően további 2
pótnyertes. A további díja kisorsolásakor először nyeremények számának
megfelelő nyertes kerül kisorsolásra, ezt követően pedig tovább pótnyertesek.
A pótnyertes a kisorsolás sorrendjében lép az adott nyeremény nyertese helyére.
Amennyiben az adott nyertes nem felel meg a jelen Részvételi - és
játékszabályzatban leírt feltételeknek, vagy nem nyilatkozik arról, hogy

•

nem a Szervező, a Lebonyolító munkatársa, alkalmazottja, illetve a
nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködőként,
megbízottként résztvevő gazdálkodó szervezet(ek) tulajdonosa,
munkavállalója, vagy megbízottjai,

•

a nyereményjátékba történt bekapcsolódás napját megelőzően már elmúlt
18 éves,

•

nem rendelkeznek magyar postai címmel,

•

vagy amennyiben nem jelentkezik a nyereményért a kiértesítést követő 8
(azaz nyolc) naptári napon belül

abban az esetben a Játékos már nem minősül nyertesnek és nem jogosult a
nyeremény átvételére. Ebben az esetben, a Játékos későbbiekben sem
támaszthat semmiféle igényt a Szervező felé a nyeremény felvételére.
A kiértesítés a sorsolási adatbázis lezárásakor a Játékos profil adatai mellett a
megadott e -mail címre történik.

3.5. A nyertesek értesítése
A nyertes értesítése a sorsolás napját követő legfeljebb 5 munkanapon belül, emailben történik, a nyertes Játékos által megadott, a sorsolási adatbázis
lezárásakor a Játékos profil adatai között szereplő e-mailcímen. Amennyiben a
nyertes az e-mail értesítés napját követő 8 naptári napon belül nem jelentkezik
(nem válaszol), elveszíti jogosultságát a nyereményre, és helyébe automatikusan
az első pótnyertes Játékos lép, akit erről a Szervező szintén emailben érte sít. A pótnyertesnek
az értesítését követő szintén 8 naptári napon belül kell jelentkeznie, ellenkező
esetben a következő pótnyertes válik
jogosulttá a nyereményre. Amennyiben valamennyi pótnyertes kiértesítésre
kerül, ezt követően további pótnyertes kisorsolására nincs lehetőség.
3.6. A nyeremény átadása
A nyertes Játékos a sorsolást követően értesítést kap a zárás időpontjában az
adatbázisban levő e-mail címre a Szervezőtől. Az értesítés tartalmazza a nyerés
tényét és egy nyilatkozatot arról, hogy a nyertes nem áll a jelen Részvételi-és
játékszabályzat 2.2 pontban foglalt korlátozó feltételek hatálya alatt. Továbbá,
tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag ennek a nyilatkozatnak az aláírását
és megküldését követően juthat nyereményéhez. A nyertes Játékos nyilatkozik
a magyar postai címéről, ahova a Szervező eljuttatja a nyereményét a nyilatkozat
Szervezőhöz történő megérkezését követő 30 naptári napon belül. A
nyilatkozatot a nyertes Játékos köteles eljuttatni a Szervezőnek 8 naptári napon
belül, ellenkező esetben a Játékos nem tekinthető nyertesnek és a következő
pótnyertes lép a helyébe.

4. Információ, kapcsolat
A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és jelen Részvételi-és
játékszabályzat megtalálható a https://szerencsekuldo.hu/facebook oldalán
A nyereményjátékra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban annak teljes
időtartama alatt, illetve 2018. január 10-ig, kaphatnak információt az érdeklődők.

5. Adatátviteli körülmények
A Játékos a nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a
nyereményjáték üzenet-és adatátviteli körülményei az adott kiszolgáló
technológiájának függvénye, és az adott Játékos által igénybe vett technológia,
számítógépes háttér és internet-szolgáltató függvénye. A Szervező és a
Lebonyolító ilyen jellegű reklamációkat nem fogad el és nem vállal érte
semmilyen felelősséget, az ebből adódóan keletkezett károkért nem tartozik
helytállással.

6. Személyi jövedelemadó átvállalása
Szervező/Adatkezelő vállalja, hogy a nyertes Játékosok nevében kifizeti a
nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és
a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adót vagy egyéb esetleges
járulékot, továbbá a nyeremény eljuttatásának költségét. Az ezeken felül
esetlegesen felmerülő további adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó
költség a nyertest terheli.

7. Adatkezelés
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a
Trinity Communications Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a
Játékosokat, hogy személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásukon
alapul.
A
résztvevő
Játékosok
a
jelen
nyereményjátékban
való
részvételükkel/regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő a
résztvevő Játékosok személyes adatait, valamint a regisztrációt követő
belépéshez szükséges jelszót (amely nem szolgál semmilyen azonosításra,
illetve a Játékossal semmilyen módon nem hozható kapcsolatba) és személyes
jellegű információit a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása,
valamint a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása érdekében kezelje.
A Játékos jelen nyereményjátékban való regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy
a regisztráció során megadott adatait Adatkezelő továbbítsa a Szerencsejáték
Zrt. (a továbbiakban: Adatátvevő) részére marketing tevékenység folytatása
céljából. A Játékos a regisztrációjával, a nyereményjátékban való részvételével
hozzájárul, hogy a sorsolással és a nyeremény átadásával kapcsolatban
Adatkezelő e-mailen megkeresse. Adatkezelő és Adatátvevő az Infotv.-ben
előírtak szerint kezelik és dolgozzák fel a Játékosok személyes adatait. A
regisztrációk során megadott, illetve az Adatkezelő vagy Adatátvevő tudomására
jutott személyes adatok 2018.január 10. napján törlésre kerülnek, amennyiben a
nyereményjáték nem kerül meghosszabbításra.
Jelen nyilatkozatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért, valamint az Infotv.-ben
rögzített előírások maradéktalan betartásáért Adatkezelő felel. A felhasználó által
megadott adatok (vezeték-és keresztnév, e-mail cím,) személyes adatnak
minősülnek, azt az Adatkezelő/Adatátvevő harmadik személy részére sem
statisztikai, sem egyéb célból nem adja át, nem továbbítja.
Az Adatkezelő, valamint az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a regisztrációs
adatbázist jelszóval, valamint az ahhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági
szintekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől. A megtett védelmi intézkedéseket a
hatékonyság és a biztonság érdekében folyamatosan ellenőrzi.
Az adatkezelés az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került.
A regisztrált Játékosok a Nyereményjáték időtartama alatt és azt követően a
2018.január 10-ig tartó időszakban is információt kérhetnek személyes adataik
kezeléséről,
kérhetik
azok
módosítását
vagy
törlését
a
(https://www.facebook.com/szerencsejatek.zrt/?fref=nf oldalon.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó
részletes szabályokat az Infotv. 14.§-19.§ tartalmazzák.
Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
•

•

•
•

•

tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a
kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok
forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,
helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem
felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére
áll.
tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az
adatkezelő részére jelent előnyöket.
törléshez való jog: amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki,
úgy az Infotv. 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti a játékos az
adatai törlését.
Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az Adatátvevő
tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak
veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban
Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata
ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410
Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz
fordulni.
Az érintett további jogaira és a Bírósági jogorvoslat menetére vonatkozó részletes
szabályokat az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.
Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen
bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére és megválasztására, adatainak
pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések
lehetőségét.
A játékos/fogadó különös felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer
használatához szükséges jelszavait megfelelő körültekintéssel és biztonsággal
használja.

8. A nyeremények átválthatósága
A nyeremény nem váltható át sem készpénzre, sem pedig egyéb nyereményre.

9. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi-és játékszabályzatot
különösen indokolt esetben (többek között pl. sorsolás időpontjának változása, a
nyereményjáték lezárása végső időpontjának módosítása) –a
https://szerencsekuldo.hu/facebook oldalon megváltoztathassa úgy, hogy az a
nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem érintheti.
A Játék a résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási
kötelezettséggel. A részvétel a jelen hivatalos Részvételi-és játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti.
A Játékos jelen nyereményjátékban való regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a
regisztráció során megadott adatait Adatkezelő továbbítsa a Szerencsejáték Zrt. (a
továbbiakban: Adatátvevő) részére marketing tevékenység folytatása céljából. A
Játékos a regisztrációjával, a nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy
a sorsolással és a nyeremény átadásával kapcsolatban Adatkezelő e-mailen
megkeresse.
Budapest, 2017. december 01.
Trinity Communications Kft.

