NEM A NYUSZI HOZZA!
JÁTÉK-, ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
Utolsó módosítás: 2021.02.25.
A Nagyatád Rinyamente Turisztikai Desztináció-Mendzsment Egyesület (Továbbiakban szervező) a
jelen szabályzatban részletezett "Nem a Nyuszi Hozza" (továbbiakban: "Nyereményjáték vagy
Játék") címmel nyereményjátékot szervez. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játék- és
Részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
Mintablokk:
1.) Ki és hogyan vehet részt a nyereményjátékban?
A Játékban kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes
személy vehet részt (a továbbiakban: Résztvevő). A nyereményjátékban történő részvétel feltétele: A
Szervező facebook oldalán megjelent kvízjáték kérdéssorainak on-line megválaszolása, név és érvényes
e-mail cím megadása. A Résztvevő valamennyi, az online kvízben szereplő kérdés megválaszolását
követően a "Küldés" gombra kattintva küldheti be válaszait.
2.) A nyereményjátékban való részvételhez név és érvényes e-mail cím megadása kötelező. A válaszok
beküldésével a Résztvevő igazolja, hogy teljes mértékben elfogadja jelen részvételi feltételeket. A
Játékból ki vannak zárva a Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesület
dolgozói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy kizárja valamennyi általa szervezett Nyereményjátékaiból azt, aki bármely
a Szervező által szervezett játékban csalást/hamisítást, egyéb visszaélést vagy azok kísérletét követi
el. Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője / gondnoka jogosult, míg a korlátozottan
cselekvőképes Játékos a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a
törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.
3.) Mi a játék időtartama, hányszor szabad benne részt vennem?
A játék időtartama 2021.03. 01.-től 2021. 03. 28-ig tart. A részvétel az egyes feladatlapok végén
található "Küldés" gombra történő kattintással lehetséges. A jelentkezéskor hamis adatok megadása a
nyereményjátékból való kizárást eredményezheti. Tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy a Játékban
ugyanazzal a kérdéssorral, csak egyszer lehetséges részt venni, regisztrálni, illetve nincs lehetőség
azonos e-mail címek korlátlan megadására. Vagyis egy email címről – függetlenül a beküldött
kérdéssorok számától – maximum egy részvételt engedélyezünk, tehát a Játék időtartama alatt
összesen a négy forduló teljesítésével mindösszesen egyszer vehet részt a sorsoláson.
4.) Milyen adatokra van szükség a részvételhez?
A nyereményjátékban való részvételhez, a jelen részvételi feltételek elfogadásán túl a Résztvevõ
nevének, valamint érvényes e-mail címének megadása szükséges. Nyerés esetén a Szervező a
Nagyatád-Rinyamente TDM facebook oldalán, valamint a Résztvevő által megadott e-mail címen
értesíti a nyertest a nyeremény átadása céljából.
5.) Mi történik a személyes adataimmal?
(i) Nyereményjáték lebonyolítása
A nyereményjáték során a Résztvevő által megadott személyes adatokat (e-mail cím/telefonszám) a
Szervező, mint Adatkezelő elsődlegesen a Játék sikeres lebonyolítása céljából (sorsolás) rögzíti,
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tárolja és használja fel. A Résztvevők adatait a sorsolást követően 30 napon belül törli, ez alól
kivételt képeznek a Nyertes Játékosok illetve a Játékból kizárt személyek. Az adatok s adatkezelése
és feldolgozása során a Szervező minden esetben a vonatkozó, hatályos adatvédelmi
rendelkezésekre tekintettel jár el.
(ii) Nyertes értesítése sorsolásról és a Nyeremény átadása
A Nyertesek tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező által e-mailen
(vagy telefonon) keresztül kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező a részére átadott
további személyes adatokat (teljes név, törvényes képviselő, gyám neve,telefonszám, lakcím,
kézbesítési cím) a Nyeremény átadása céljából kezeli, illetve azokat a Nyeremény átadásától
számított 8 évig a nyilvántartásában rögzíti.
(iii) Nyertes nevének közzététele a weblapon és a facebook oldalon
A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott
település neve a www.nagyatadtdm.hu internetes oldalon a Játék népszerűsítése és annak igazolása
céljából közzétételre kerüljön a Sorsolás napjától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele
a Nyeremény átadásának.
(iv) Játékból kizárt személyek adatbázisa
Jelen játékszabályzat 2. és 7. pontjában írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő
személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges
visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők
nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék
feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet,
melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy
csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok
lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített
adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli.
A Személyes adatok kezelője, valamint az adatok feldolgozója minden esetben: a Szervező
(Nagyatád-Rinyamnete Turisztikai Desztináció-Menedzsment Egyesület, 7500 Nagyatád, Széchenyi tér
7.)
A Szervező szavatolja, hogy a fenti adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek/Nyerteseknek arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását az alábbi email címen: nagyatad.tdm@gmail.com, illetve megilleti a tiltakozáshoz való jog. A
Résztvevő/Nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a
megadott adatai (e-mail cím) törlését a Nyereményjáték befejezése előtt kéri. 6.) Mikor sorsolják ki
a nyerteseket?
Az aktuális részvételi időszak végén (lásd 3. pont) a nyereményjáték fordulónként 1, összesen 4
feladatlapját kitöltő Résztvevők között 3 db ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyerteseket a Szervező a
nyereményjáték lezárását követően 2021. március 29-én sorsolás útján határozza meg. A sorsolásról
jegyzőkönyv kerül felvételre. A játékban és így a soroláson kizárólag weben keresztül az online
kérdéssor kitöltését követően lehet részt venni. A nyerteseket a sorsolást követő hét munkanapon
belül a megadott e-mail címeken értesíti a Szervező. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 7
napon belül nem jelentkezik, és nem adja meg a postai címét a nyeremény kiküldéséhez, úgy elveszti
jogosultságát a nyereményre, egyúttal tartalék nyertes kihúzására kerül sor. Az ajándékok előzetes
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egyeztetés után személyesen átvehetők a Szervező által megjelölt helyszínen, amennyiben nem
lehetséges, lehetőség van a Résztvevő által megadott magyarországi címre elküldeni. A kisorsolt
ajándékok esetében illetve helyette készpénzfizetés, pénzre átváltás, más nyereménytárgyban való
kifizetés nem lehetséges. A nyeremények átruházása indokolt esetben engedélyezett.
7.) Mit kell még figyelembe vennem?
A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha és amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatban előírt
irányelveket nem követi, csalást, hamisítást követ el, vagy kísérel meg, így különösen de nem
kizárólagosan olyan számítástechnikai programot használ, alkalmaz, telepít, ami jelen Nyereményjáték
szerinti érvényes regisztrációt szabálytalanul manipulálja, befolyásolja úgy ezen Résztvevőt a jelen
Nyereményjátékból illetve valamennyi jövőben Nyereményjátékából kizárással büntesse.
8.) Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem
érinti a többi részvételi feltétel hatályát. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték
részvételi feltételeit megváltoztassa, és a nyereményjátékot egészen vagy részben megszüntesse.

3

