JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A játék szervezője és adatfeldolgozója
A 2021. június 18-20. között megrendezésre kerülő Felvételizők Hétvégéje online pályaorientációs
konferencia rendezvény keretében induló „Játsz velünk és nyerj” c. promóciós játék (a továbbiakban:
Játék) szervezője, adatkezelője és adatfeldolgozója a Két Zsiráf Kft., (székhely: 1036 Budapest,
Dereglye utca 5., cégjegyzékszám: 01-09-269624, adószám: 10904754-2-41 továbbiakban:
"Szervező").
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Két Zsiráf
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett www.felvetelizo.hu oldalon.

2. A részvételre jogosultak köre, részvételi feltételek, regisztráció:
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a következő feltételeknek
megfelelnek:
·
lakcímkártyával igazolhatóan Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel
rendelkeznek.
·

Regisztrálnak a Játékszabályzatban meghatározott módon ezzel a Játékszabályzatot elfogadva.

·

A 16. életévüket betöltötték.

A promóciós játékban nem jogosultak részt venni a Szervező alkalmazottai, és mindezen személyek
Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói.
A Játék során egy e-mail címhez kizárólag egy regisztráció kapcsolódhat, így egy személy csak egyszer
regisztrálhat a Játékra, minden további regisztrációs kísérlet érvénytelennek minősül, és a
sorsolásban nem vesz részt.
Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja
esetén - különösen ilyen esetnek minősül amennyiben a Játékos más személy e-mail címét
használva vesz részt a Játékban - a játékból bárkit kizárjon. Szervező a Játékos kizárását a
nyeremények átadását megelőzően a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra
okot adó információ a tudomására jut.

3. A Játék időszaka
2021. június 18-20.

4. Játék leírása:

A Szervező 2021. június 18-án, a www.felvetelizo.hu oldalon publikálja a „Játsz velünk és nyerj”” című
felhívást. A Játék során a játékosoknak a CHAT funkció segítségével fel kell tenniük kérdésüket a Paksi
Atomerőmű Zrt-nék, a kérdés elküldésekor meg kell adniuk saját adataikat (név, email cím,), ezáltal
jelzik részvételi szándékukat a sorsolásban, a résztvevők között sorsolás útján dől el a nyertes játékos
kiléte. A Játék 10 db ajándékcsomag kisorsolását tartalmazza, amelyek nyertesei külön sorsolással
dőlnek el. Az ajándékcsomagok nyerteseivel, a játék lezárását (2021. június 20.) követő 1 héten belül
Szervező emailen felveszi a kapcsolatot. Szervező kézbesíti a nyereményt (ezzel egyidejűleg két
pótnyertes is kisorsolásra kerül arra az esetre, ha az egyes sorsolások nyertese nem jelentkezne a
nyereményéért

5. Nyeremények:
10 db „Van eszünk hozzá” ajándékcsomag
Csomag tartalma: 1 db bambusz kulacstartó, 1 db kitűző, 1 db kulcstartó lámpával, 1 db bambusz
útipohár, 1 db póló, 1 db kapucnis pulóver, 1 db sapka, 1 db vászontáska

6. A nyertes kisorsolása, értesítése és a nyeremény átadása:
Azok között a játékosok között, akik regisztráltak a játék felületén és helyesen válaszolják meg a
tudásalapú kérdéseket, a Játék során 10 db nyeremény kerül kisorsolásra, külön sorsolással. A
sorsolások nyertesei nem lehetnek azonos személyek.
Sorsolásonként 1 nyertes kerül kisorsolásra 2021. június 20-án, a Felvételizők Hétvégéje utolsó
napján.
Az eredmény a Zsiráf Magazin Facebook oldalán (https://www.facebook.com/zsirafdiakmagazin/)
kerül publikálásra.
A sorsolás véletlenszerű kiválasztás elvén működő, elektronikus sorsoló program segítségével
történik a Szervező által. A sorsolásra Szervező székhelyén kerül sor.
A játék nyerteseivel az alkalmazásban megadott adatok segítségével Szervező a sorsolást követő
munkanapjon, e-mailben veszi fel a kapcsolatot és értesíti őket a nyeremény átvételének részleteiről,
pontos helyszínéről és folyamatáról. Amennyiben a nyertes két munkanapon belül nem reagál válaszemail küldésével, úgy a sorsolás sorrendjében soron következő pótnyertes kerül helyére.
A nyeremény átvételére való jogosultság feltétele, hogy a nyertes a válasz-emailjében kifejezetten
elfogadja és tudomásul vegye, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készül,
egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi és alkalombeli
korlátozás és külön díjazás nélkül. A Játékosok a hozzájárulásukért nem jogosultak
ellenszolgáltatásra, sem az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

7. Adatvédelem

A Játékban való részvétel, a Játékban feltett kérdésekre adott válaszok értékelése, a nyertes játékos
és a pótnyertesek kisorsolása és értesítése, valamint a nyeremény átadásáról kép/hangfelvétel
készítése és az Adatkezelő hivatalos honlapján és Facebook oldalán való közzététele céljából történő,
három hónap időtartamú személyes adatkezelés az Európai Unió Általános Adatvédelmi
Rendeletének (GDPR) 6. cikk a) pontja szerinti személyes hozzájárulásukon alapul, melyről a Játék
résztvevői az adatkezelési tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:
A nevező a Játékban való részvétellel – a Játékra való regisztrációval – hozzájárul ahhoz, hogy a
regisztráció során megadott személyes adatait (név, e-mail cím) a Szervező mint Adatkezelő a Játék
ideje alatt, annak lebonyolítása céljából, illetőleg azt követő 6 hónapig kezelje.
Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonása a Játékból való kizárást eredményezi.
Amennyiben a Játékos a nyertesként való kisorsolását követően vonja vissza hozzájárulását, a
nyereménytől elesik és a helyébe pótnyertes lép.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik.

8. Felelősség kizárása
A kedvezményezett promóciós játékban való részvételhez történő előzetes hozzájárulásának
beszerzéséről a nevezést benyújtó személy köteles gondoskodni. A Szervező a pályázat benyújtásával
úgy tekinti, hogy a jelen játékszabályzat ismeretében a nevezett személy hozzájárult a játékban való
részvételhez, későbbi egyeztetéshez.
A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a
résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg elérhetőségét vagy személyazonosító adatait, és ez
akadályozza nyeremény kisorsolását, átadását , a nyereményre nem válik jogosulttá,a Játékosok az
általuk szolgáltatott hibás ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ez
esetben pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételéhez. Ha együttműködési kötelezettségének
a nyertes vagy a kedvezményezett nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való
részvétel során.
A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a www.felvetelizo.hu és az ott elhelyezett alkalmazás
keretrendszerének időszakos meghibásodásáért, szolgáltatás kimaradásért, a Játék folyamán
bekövetkező elérhetetlenségeiből eredő károkért.

9. Vegyes rendelkezések
Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a Játékban való részvételhez nem szükséges
adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi

oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában
nem minősül adatkezelőnek.
A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a
hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező
fenntartja. A módosításokról a Játékosok a játék weboldalán értesülhetnek. A résztvevő Játékosok
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem
kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizár.

Budapest, 2021. június 17.
Két Zsiráf Kft.

