Ecolounge VIP hírlevél nyereményjáték szabályzata

1. Bevezető
Jelen Nyereményjáték Szabályzatot az ecolounge (www.ecolounge.hu) tulajdonosa,
továbbiakban egyúttal, mint Szervező (részletek a Jogi- és adatkezelési szabályzatban) készítette.
Jelen Szabályzat a nyereményjátékára vonatkozó (továbbiakban nyereményjáték) dokumentum.
Az Adatvédelmi nyilatkozat dokumentáció külön tárgyalja az adatvédelmet.
2. Nyereményjáték meghatározása, időtartama
Szervező a www.ecolounge.hu/rolunk/vip-hirlevel-nyeremenyjatek cím alatt nyereményjátékot
indít el, melyre a játékos jelentkezhet. A játék résztvevője azáltal, hogy regisztrál a
nyereményjátékra, automatikusan elfogadja az ezen szabályzatban felsorolt feltételeket és
előírásokat. A nyereményjáték 2014. 12. 09.-én kezdődik, és 2015. 01. 31. 24.00 óráig tart.
3. A nyereményjátékon résztvevők
 A nyereményjátékban kizárólag magyarországi állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét
betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki regisztrál a hírlevél mellett a VIP hírlevélre a
http://ecolounge.hu/regisztracio weboldalon, azaz megadja a szükséges adatait és kijelöli a
„Feliratkozom a VIP hírlevélre” opciót.
 A nyereményjáték szabályai minden - annak feltételeit teljesítő - résztvevő játékosra
egyenlően vonatkoznak.
 A nyereményjátékon kizárólag az a játékos indulhat, aki a regisztráció során valós és
hiánytalan adatokat ad meg önmagáról.
 A nyereményjáték sorsolásán kizárólag az a játékos indul, aki a sorsolás napján is adataival
jelen van a regisztrációs adatbázisban, azaz az idő közben leiratkozott játékosok nem vesznek
részt a sorsoláson.
 A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervezésben és bonyolításban közvetlenül
közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói. (Ptk. 685. § b.)
4. Sorsolás, nyeremények, kiértesítés és átvétel
 Szervező a nyereményjáték sorsolását 2015. 02. 06.-án végzi el. A sorsolás számítógép által
történik meg, mindegyik nyereménycsomag, illetve nyeremény esetében külön sorsol a
Szervező.
 Nyertesnek tekinthető az a játékos, akinek az adatbázisban tárolt egyedi azonosítóját a
sorsoló szoftver a sorsoláskor megadja.
 Szervező szükség esetén pótsorsolást tarthat.
 Egy játékos kizárólag egy nyeremény (vagy nyereményekből összeállított csomag)
tulajdonosává válhat.
 A nyeremények készpénzre nem válthatók át, és másra át nem ruházhatóak.
 A nyeremények listája megtekinthető a weboldalon. Szervező fenntartja a jogot, hogy a
nyereményeket kiegészítse, akár módosítsa.
 Szervező 2015. 02. 09. 24:00-ig értesít ki minden játékost a nyereményjáték eredményéről a
weboldalon. A nyertes játékosokat szervező e-mailen értesíti ki.
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A nyertes játékos a nyerés után számított naptári 16 naptári napon belül jogosult a
nyeremények átvételére. Szervező ezen határidőn belül tudja biztosítani a nyeremény
átvételének illetve megküldésének lehetőségét a nyertes számára. Ugyanakkor a nyertes
kötelesek szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt
határidőn belül megtörténjen.
Szervező az első három nyereménycsomag átvételét személyes átadáshoz köti, a többi
nyertes nyereményeit postai úton kézbesíti, azonban ezt a nyereményjáték ideje alatt
módosíthatja egyéb kézbesítési formákra is. Postai, illetve egyéb csomagküldés esetén
Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények kiszállításából adódó sérülésekért, azonban
a postázási / kiszállítási érték szervezőt terheli. Az első három nyereménycsomag átadása és
átvétele előre meghatározott helyen és időpontban valósul meg. Az átvétel helye:
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Az átvétel
időpontját a nyertes és Szervező e-mailen és/vagy telefonon pontosítják.

5. Játékosra vonatkozó egyéb rendelkezések
 A játékos regisztrációban megadott adatainak utólagos módosítására illetve más személy
megjelölésére (pl. a nyeremények átvételét tekintve) lehetőség nincs, kivételt képez,
amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, ebben az esetben a nyeremény
átvételére kizárólag a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes játékosok listáját (kizárólag
vezetéknevet és utónevet) megjelenítse a weboldalon illetve Facebook oldalán, melynek
címe: www.facebook.com/ecolounge.hu
 A nyertes játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és
mozgóképfelvétel készülhet. Egyben hozzájárul ezen felvételek szervező későbbi bármely
reklám-promóciójához történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint
külön díjazás nélkül.
6. Felelősség kizárás, nyereményjáték módosítása vagy megszüntetése
 A regisztrációkor megadandó adatok helytállóságát a nyereményjátékra történő jelentkezés
során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség minden esetben a játékost terheli.
 Szervező és a nyereményeket felajánló partnerei a nyeremények tekintetében szavatosságot
nem vállalnak, a nyertes játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 Szervező felelőssége kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott sorsolás lebonyolítására
terjed ki, valamint a nyeremények biztosítására. Egyúttal ennek megfelelően Szervező és a
nyereményeket felajánló partnerei mindennemű további felelősséget kizárnak bármilyen
kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a
nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
 Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték módosítására, felfüggesztésére vagy
megszüntetésére bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.
Szervező és a nyereményeket felajánló partnerei mindhárom esetben kizárják az abból
származó bármilyen kárfelelősséget. Szervező mindhárom esetben törekszik arra, hogy a
cselekmény tényét előzetesen nyilvánosságra hozza, ugyanakkor előfordulhat, hogy az
előzetes értesítésre nincs lehetőség.
 A nyereményjátékon való részvétel technikai erőforrásoktól is függ, melyek az elérhetőségét
időnként akár negatívan is befolyásolhatják. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a
nyereményjáték időtartama alatt a weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 Szervező fenntartja jelen kiírás módosításának jogát.
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7. Adatvédelem egyéb törvényi előírások
 A nyereményjáték adatkezelője Szervező.
 Játékos a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a
megadott adatai Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat Szervező
minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyereményjáték bonyolítása,
így a nyeremények átadása, a nyertesek értesítése és a beérkező esetleges reklamációk
kezelése céljából, valamint a végcél – jelen esetben a hírlevél mellett a VIP hírlevél
folyamatos kiküldése – érdekében. Egyúttal ennek megfelelően a feliratkozott játékos
engedélyezi, hogy szervező hírleveleket küldjön ki számára adott rendszerességgel. A
hírleveleket a játékos bármikor lemondhatja a levél alsó részén található lemondás linkre
kattintva.
 Játékos feltétlen beleegyezését adja ahhoz, hogy nyerés esetén neve és lakóhelye
közigazgatási megnevezése a weboldalon és / vagy az ecolounge Facebook oldalán
nyilvánosságra kerüljön.
 Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan
kezeli a játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. Adatvédelem és egyéb – jelen
kiírásba be nem került – rendelkezésekben az ide vonatkozó törvényi előírások, valamint a
weboldalon leírt Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései és feltételei az irányadóak.
 A vonatkozó törvényi előírások az irányadóak, különösen a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről, 1997. évi CLV. törvény a
fogyasztóvédelemről, valamint az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Budapest, 2015. december 9.
ecolounge.hu
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