Promóciós Nyereményjáték Szabályzata
A Promóciós Nyereményjáték – a továbbiakban: játék – célja és lényege:
A játék célja a Topps UEFA Match Attax 2015/2016-os termékek népszerűsítése, ismertségének
bővítése, eladás növelése. A játékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a
Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a
Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Továbbá a
játékban való részvétel teljesítményhez kötött! Mindezek alapján a játék nem minősül a
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy
engedélyköteles játéknak.
A játék időtartama: 2016. február 05 – 2016. március 18. A játékban azon személyek vesznek részt,
akik a megadott időtartamon belül jelentkeznek a játékra, és akik megfelelnek a jelen Szabályzatban
meghatározott feltételeknek.
Sorsolás: 2016. március 21, hétfő, reggel 10:00
Sorsolás helyszíne: 1097 Budapest, Táblás utca 32, fsz 3.
A játék szervezője: Magyar Lapterjesztő Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 32. cg.: 01-10043804.) (továbbiakban: Szervező)
1. A játékban való részvétel feltételei:


A Relay Inmedioban kapott vagy szerzett szórólap alján lévő szelvény kitöltése a következő
adatokkal
o vezeték– és keresztnevét
o életkor
o e-mail cím, Telefonszám
o Kérdésre adott helyes megfejtés!

A játékban résztvevő személy a kitöltéssel és visszaküldéssel elfogadja , hogy a Szervező információt
küldhet számára a megadott e-mail címre a Relay és Inmedio üzletekről, illetve hozzájárul, hogy a
Lapker Zrt. a játékban résztvevő személyes adatait felhasználja arra a célra, hogy részére promóciós
célú leveleket, kereskedelmi ajánlatokat küldjön, valamint felhasználja piackutatás céljára illetve
kereskedelmi kommunikációhoz.
Esetenként szükséges lehet a személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, úgymint
leányvállalatok, terjesztők, pénzintézetek, szállítmányozók, posta





10 üres, vonalkóddal ellátott Topps UEFA Match Attax 15/16 kártya tasak visszaküldése a
szelvénnyel együttesen
Jelige „UEFA nyereményjáték” megjelenítése a borítékon
18. életév betöltése vagy 18 év alatt szülői hozzájárulás
Jelen Szabályzat elfogadása.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő
alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv
szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik
fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen
személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói

2. A játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt. Amennyiben a játékos nem a saját
adataival l vesz részt a játékban, a játékkal kapcsolatos, profil használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Ebben az esetben a Szervező
jogosult a más adatait, vagy valótlan adatokat megadó játékos kizárására.
3. Minden játékos annyiszor vehet részt a játékban, ahányszor a fenti részvételi feltételeket tudja
teljesíteni.
4. A játék nyerteseinek azokat a játékosokat tekinti a Szervező, akik az előírt részvételi feltételeknek
maradéktalanul megfelelnek.
5. A nyereményjáték lezárulásakor a 10 nyertes a következő ajándékokra jogosult, melyet a
Szervező telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvételt követően a nyertesekkel egyeztetett módon ad
át:




Az 1-4. kisorsolt név ajándéka 1-1 db UEFA Match Attax Adidas focilabda
Az 5-9. kisorsolt név ajándéka 1-1 db UEFA Match Attax fémdoboz kártyával
A 10. kisorsolt név ajándéka 1 db Fly Emirates mez Gareth Bale aláírásával

A Szervező által a játék honlapján és egyéb tájékoztatóin közzétett, a nyereményeket ábrázoló képek
illusztrációk. A nyereményeknek a Szervező nem forgalmazója, a nyereménnyel kapcsolatos
szavatossági jogokat a játékos nem a Szervezővel szemben gyakorolhatja. A Szervező a nyeremények
használatára, a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó dokumentumokat a játékosnak átadja.
6. Szervező a nyerteseket a sorsolást követő 1 napon belül a megadott e-mail címen vagy
telefonszámon értesíti a nyeremények átvételének módjáról. A téves adatközlésből származó
esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal
felelősséget. A nyereményeket az e-mail értesítés Szervező általi elküldését követő 30 napon belül
lehet átvenni, a Szervező székhelyén, telephelyén, vagy a felek által egyeztetett egyéb módon.
Amennyiben a játékos hibás, valótlan adatot ad meg, vagy az értesítő e-mailt a játékos érdekkörében
felmerülő okból nem kapja meg, ezért értesítés sikertelen, az értesítő e-mail elküldését követő 30
napon belül a Szervező kötelezettsége a nyeremény átadására megszűnik.
7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyeremények felhasználásáról
döntsön. A felhasználó nem köteles az át nem vett nyereményekre újabb sorsolást tartani.
8. A nyeremények pénzre át nem válthatóak.
9. A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos elfogadja a jelen Szabályzatot. A játékos a
játékra történő jelentkezéssel, kitöltött szelvénnyel és 10 db üres tasak visszaküldésével elfogadja a
jelen játékszabályzatot.
10. A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos
egyéb adóteher a játékost nem terheli.
11. Adatkezelés
11.1. A játékosok adatait a Szervező kezeli. Amennyiben a játékos a játékban részt vesz, és elfogadja
a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban
meghatározottak szerint kezelje.

11.2. Az adatkezelés jogalapja a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása. A játékosok a
nyereményjátékban való regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak
személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Jelen Szabályzat a játékosok
tájékoztatásának minősül.
A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által
megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a
Szervező hozza meg.
A regisztráció során a játékos megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait
(név, e-mail cím, telefonszám), valamint az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó, regisztrációs
űrlapon megjelölt egyéb adatokat. A regisztrációs űrlapon kötelezőként megjelölt adatok megadása
a sikeres regisztráció feltétele. A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a
nyereményjáték szervezése és bonyolítása, a nyertesek kisorsolása, a nyertesek azonosítása,
értesítése, és a nyeremény eljuttatása. Az adatkezelés célja az érintett játékosok azonosítása,
valamint a velük való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően játékosok részére
hírlevelek és reklámok küldése, az alábbiakban meghatározottak szerint.
11.3. A Szervező jogosult arra, hogy a játékos megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét,
telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy részére a
Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a
szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú
tájékoztatást juttasson el. A játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a
tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.
A regisztrációval a játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen
megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A
hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre
egyaránt vonatkozik.
A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási
minta összeállítására, a játékosok ilyen célú megkeresésére.
11.4. A Szervező a nyertesek nevét, az adott nyereményjáték adatait, valamint a nyereményre
vonatkozó adatokat jogosult közzétenni az ajánlataiban, honlapján, facebook oldalán. A
közzétételhez a játékos a regisztrációval és a nyeremény elfogadásával hozzájárul.
11.5. A Szervező a megadott adatokat törli, ha:
- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- az érintett játékos azt kéri;
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
Az érintett játékos kérheti személyes adatai törlését. Az érintett játékos erre irányuló kérése esetén
az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az
adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti
kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
11.5. A játékosnak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem
helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett játékos joga, hogy egyes adatait,
vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást
a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett játékos tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen.

11.6. A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által
vezetett nyilvántartásba bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási számát annak kézhezvételét
követően Szervező a jelen Szabályzatban közzéteszi.
12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából
azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
13. A Szervező jogosult kizárni annak a játékosnak a pályázatát, aki a játék szellemiségével ellentétes
módon, tisztességtelen eszközökkel vesz részt. . Így különösen kizárhatók az alábbi játékosok:
- Akik megsértik a jelen Szabályzat rendelkezéseit;
14. A Szervező a nyereményjáték részvételi feltételei változtatásának jogát fenntartja.
15. A játékos csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a
játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő
körültekintéssel járt el. A játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a
használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely
mások érdekeit sérti. Ezen belül a játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját,
személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem
alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták,
használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi
játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.
16. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.
Budapest, 2016. február 5.

Magyar Lapterjesztő Zrt.
Szervező

