KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

A játék szervezője
Sonepar Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti Mechwart András utca 4., a továbbiakban: „Szervező”)
A Szervező a 14. Online Szakmai Nap rendezvény keretein belül elektronikus kvízjátékot szervez a továbbiakban:
„Kvíz”, melynek keretében előre meghatározott számú kérdésre enged választ adni a Szakmai Nap szervező által
biztosított weboldalán, és a válaszadók között az alábbiak szerint díjakat ad.
Részvételi feltételek és a játék menete:
A játékban az a felhasználó vehet részt, aki:
•
•
•
•

•
•

regisztrált a Szakmai Nap weboldalán, mely során egyedi azonosítót kap
legalább egyszer meglátogatta a kiállítás weboldalát,
valamint a jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és maradéktalanul betartja.
A Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz,
hogy a Szervező a játék lebonyolítása céljából, a szükséges mértékben és ideig személyes adatait
kezelje (név, email cím, mobiltelefonszám);
A Szakmai Nap weboldalán elérhető elektronikus kvízben feltett kérdések mindegyikére válaszolt;
a szervező, valamint a kiállító cégek munkavállalói és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt a
játékban.

Kvíz kitöltésének díjazása:
•
•

Ha a feltett kérdések mindegyikére válaszol, egy vizespalackot kap ajándékba, melynek átadásával
kapcsolatban e-mailen vagy telefonon vesszük fel a kapcsolatot.
Ha mind a tíz, azaz 10 darab kérdésre helyesen válaszol, nyereménysorsoláson vesz részt. A nyertesek
a regisztráció során kiosztott, egyedi azonosító alapján történő, gépi sorsolás alapján kerülnek
kiválasztásra. A nyeremények mennyisége 3 darab. Minden regisztrációs szám csak egyszer vesz részt a
sorsoláson.

Nyeremények:
1.
2.
3.

Csepel férfi kerékpár
SUP board szett
Csillagászati távcső

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.
A nyeremények átadásával kapcsolatban e-mailen vagy telefonon vesszük fel a kapcsolatot.
A Játékban való részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes és a játékszabályzat elfogadásának
minősül. Egy Felhasználó csak egyszer töltheti ki a tesztet. A teszt a kitöltés közben bármikor abbahagyható és
újra folytatható. A teszt lezárása után újbóli kitöltésre már nincs lehetőség. A Szervező a Felhasználó e-mail címe
alapján vizsgálja a játék egyediségét. A játékban való részvétel ingyenes.
Az Kvíz előre meghatározott kérdésadatbázisból véletlenszerűen kiválasztott 10 db kérdést tesz fel a játék során.
A Felhasználónak minden kérdésnél 4 darab lehetséges válasz közül kell kiválasztania az egy helyes megfejtést.
A megfejtés a kvíz lezárása előtt módosítható.
A Kvíz a játék során pontosan tárolja a játék során feltett kérdéseket, a kérdésekre megjelenített lehetséges
válaszokat, a Felhasználó által megjelölt választ, a kérdés kiosztásának időpontját, a megválaszolás időpontját
és a helyes válaszok számát.
Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket –
válaszadási határidő megjelölésével – a Szervező e-mailben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a
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nyertesektől nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át. A nyertes
a nyereményt az utolsó értesítéstől számított 30 napon belül jogosult átvenni.
A nyeremény kézbesítésére a Szervező egyszer tesz kísérletet azt követően, hogy a Játékos a nyeremény
átvételéhez szükséges adatokat a Szervező rendelkezésére bocsátotta
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
•
•
•
•
•

a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre
kerül;
3 napon belül nem válaszol a Szervező által kiküldött nyereményről szóló tájékoztató e-mail-re;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval játszott, jogosulatlan előnyre szert
téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A szervező felelőssége:
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / Játékban való
részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailen keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem
róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos
vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Szervező kizárja a felelősségét a
nyeremények kézbesítő által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán.
Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek, nem áll
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden
esetben a Játékost terheli.
Szervező kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák,
jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel
során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a
Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely
harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való
alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék
időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból
időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban
keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek
következményeiért.
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Adatkezelés:
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mail cím
adataik a szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és
ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk
kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése és marketing megkeresések céljából, és a nyertes Játékosok nevét,
lakcímét a nyeremények átadása, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése
érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
Szervező a játékban résztvevő személyek személyes adatait kezeli, melyről a részletes tájékoztató a Szervező
adatkezelési nyilatkozatában található (Adatkezelési tájékoztató).
A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett)
hozzájárulásán alapul, valamint a Játékra történő regisztrációjával a Szervező adatvédelmi nyilatkozatában
foglaltakat elfogadja.
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