Játékszabályzat
I. A játékszervező
neve: HUNGARORING Sport Zrt. (a továbbiakban: Szervező)
székhelye: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
cégjegyzékszáma: 13-10-040464
adószám: 10603226-2-4
A Szervező 2019. november 19. és 2019. november 25. között nyereményjátékot (a továbbiakban:
Játék) szervez, amelynek részvételi feltételeit (továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiakban
határozza meg:
II. A Játékban való részvétel feltételei
1.

A Szervező által szervezett Játékban az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar
állampolgár (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesíti és az alábbi
módon hozzájárul a Játékban való részvételhez a Játék időtartama alatt.

2.

A Játékszabályzat hatálya a Játékra terjed ki, vonatkozik az alább meghatározott Játékosokra,
és mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igényt kívánnak érvényesíteni. A Játékos a
Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a Játékszabályzat feltételeit. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni
a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására utóbb nem hivatkozhat.

3.

A Játékban való résztvétel feltétele, hogy a Játékos, a Játék időtartama alatt meghatározott
kérdésre helyesen válaszoljon a Szervező Facebook oldalán közétett poszt alatt, a megadott
határidőig. További feltétele az is, hogy a Játékos megossza a Játékot a saját Facebook oldalán.

4.

A Játékban való részvételével a Játékos önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
megadott személyes adatait a Szervező a Játék keretében, a Játék végéig kezelje az
adatvédelmi törvénynek megfelelően, és a rögzítettek szerint felhasználja.

5.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje, azok törlését vagy helyesbítését
az alábbi elérhetőségeken: office@hungaroring.hu e-mail címen vagy a HUNGARORING
Sport Zrt. 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. címen. A Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által
meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Játékos bármikor
dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, az
erre vonatkozó nyilatkozatának a fenti címekre való megküldésével. Amennyiben a személyes
adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a
nyeremények átadása előtt történik, a játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a nyereményre
való jogosultságát elveszti. A nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan
nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

6.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező munka-, megbízási, vállalkozási vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint az ő közeli hozzátartozóik.

III. A játék menete, időtartama és a nyeremények
1.

A Játék 2019. november 19. 11:30:00 és 2019. november 25. 23:59:59 között kerül
lebonyolításra.

2.

A Játékban helyesen válaszolók között 3 db Hungaroring feliratú baseball sapkát sorsolunk
ki.

3.

A nyeremények kisorsolására a Játék lezárultát követően, 2019. november 27-én délelőtt
10:00-kor kerül sor, véletlenszám generátor segítségével (https://www.random.org/integers/).

4.

A nyeremények, ajándékok más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatóak.

IV. Értesítés, nyeremények átvétele
1.

A kisorsolt nyertesek (továbbiakban: Nyertesek) nevét a Szervező, a sorsolás után, legkésőbb
2019. november 28. 10:00-ig teszi közzé, a meghirdetett nyereményjáték Facebook posztja
alatt.

2.

Amennyiben egy Nyertes az értesítést követő 24 órán belül nem jelez vissza írásban a
Facebookon a Szervező részére, vagy a nyereményt visszautasítja, az értesítés sikertelennek
minősül. A sikertelen értesítés után a következő kisorsolt tartaléknyertes válik a nyeremény
átvételére jogosulttá.

3.

A Nyertes az értesítést követő 24 órán belül köteles a nyeremény átadásához szükséges
adatokat közölni. A nyeremény átadásához szükséges adatokat a VI./3. pont tartalmazza.
Amennyiben egy kisorsolt Nyertes nem közli az adatokat az értesítést követő 24 órán belül, a
nyeremény a tartalék nyertest illeti meg. A szabályt minden soron következő nyereményre
feljogosult résztvevő esetében alkalmazni kell.

4.

A nyeremények átadásához szükséges adatok beérkezése után, a Szervező a nyereményeket
postai úton juttatja el a Nyerteseknek, az általuk megadott lakcímekre.

V.

A játékosok érdekeit védő szabályok

1.

A nyeremény-átadással kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák
rendezése érdekében a Játékos a Szervezőhöz fordulhat írásban (office@hungaroring.hu).

2.

A Szervező kijelenti, hogy amennyiben a nyeremény átadással kapcsolatban vitás kérdés
merül fel, vállalja, hogy azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton,
megegyezéssel rendezni.

VI. Személyes adatok kezelése
1.

A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek –
át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

2.

A megadott adatokat a Szervező a játék ideje alatt a játék lebonyolítása céljából a Nyertes
kiválasztásáig, illetve a nyeremény átadásig kezeli.

3.

A Nyertes esetén (a fentieken kívül adatkezelés alá esik):
•
•
•
•

4.

A Nyertes születési neve,
A Nyertes lakcíme,
A Nyertes telefonszáma,
A Nyertes e-mail címe.

Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem
terheli.

A Szervező a Játékszabályzat kapcsán a változtatás jogát fenntartja.

