Részvételi- és Játékszabályzat
Az „Ooops! Szerencsehármas” promóció hivatalos Játékszabályzata
1.

A Játék szervezője

Az “Ooops! Szerencsehármas” (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a Vajda Papír Kft.
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 51. Levelezési cím: 1239 Budapest, Ócsai út
8. továbbiakban: “Szervező”).
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-143743/2018
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat, ideértve az adatkezelői feladatokat is a Szervező által megbízott
ügynökséget, a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. (székhely: 1051 Budapest,
Vigyázó Ferenc utca 4. továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el. Adatvédelmi
nyilvántartási azonosító: NAIH-143743/2018
A 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. képviseletében az Adatfeldolgozó és
Adatkezelő Ungvári Tímea lesz.

2.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal
rendelkező természetes személy (továbbiakban: “Játékos”).
A Játékban nem vehet részt:
a. a Szervező és a Vajda Papír Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott hozzátartozói,
b. a Játék lebonyolítását végző Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott hozzátartozói,
c. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek és személyek,
valamint ezek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói,
Ha a Játékban részvevő Játékos korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen
személynek minősül, úgy az ajándékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a
nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

3.

A Játék időtartama

A Játék 2018. 04. hó 30. napján 00.00 órától 2018. 05. hó 13. napjáig 24.00 óráig tart.
A weboldalon a Játékos 2018. 05. hó 13. nap, 24.00 óráig regisztrálhat és pörgethet a
Játékban.
A Szervező fenntartja a jogot a Játék bármelykori lezárására, melyet a lezárást
megelőző 24 órával köteles a http://jatek.ooops.hu weboldalon közzétenni.

4.

A Játék menete

A Játék során minden egyes Játékos naponta egyszer pörgethet
a http://jatek.ooops.hu weboldalon miután regisztrált a nap bármely szakában. A
játékban csak a http://jatek.ooops.hu weboldalon regisztrált Játékosok vehetnek
részt.
4.1 A regisztráció menete:
•

A Játékos a http://jatek.ooops.hu oldalon regisztrál email címével és nevének
megadásával.

•

A Játékos a regisztrációs oldalon kötelező jelleggel megadja teljes nevét és e-mail
címét. A Játékos kijelenti, hogy a regisztráció során megadott e-mail cím, a saját
egyedi, működő címe, mely címen keresztül kívánja tartani a kapcsolatot a
Szervezőkkel. A nyertesek automatikus emailt kapnak a megadott email címükre,
melyben további információt szolgáltatunk a nyereményekkel kapcsolatosan. A
Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékos
e-mail cím szolgáltatójának meghibásodásából történő késleltetett és elvesztett
levelek miatt.

•

A Játékos elfogadja a http://jatek.ooops.hu weboldal adatvédelmi és felhasználási
feltételeit, és a Játék játékszabályzatát is.

•

Egy Játékos, a Játék időtartama alatt csak egyszer regisztrálhat, ajándékait csak az
első regisztrálásból származó felhasználóval veheti igénybe.

•

Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét, a játékos által a Játékban használt
készülék (pl. mobiltelefon, tablet, számítógép, laptop, stb.), illetve
annakinternetkapcsolatának következményeként tapasztalt játékszoftver
akadozó vagy nem működése miatt.

4.2 A sorsolás menete:
A napi nyeremények közjegyző jelenlétében generált nyerő időpontok alapján
kerülnek kisorsolásra. A nyeremények a 5. pontban található táblázatban szereplő
mennyiségek alapján kerülnek kisorsolásra.
A nyertesek a játék során automatikusan kapnak email értesítőt nyereményükről,
és annak átadásával kapcsolatos további információt.
•

Napi nyeremények: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2018.04.25én 14:00 órakor a közjegyző székhelyén a véletlenség elvének eleget tevő gépi
sorsolással (Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit, cím: 1137 Budapest, Szent István park
26.) a Játék teljes időtartamának tekintetében az 5. pontban meghatározott napi
nyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári napja
vonatkozásában napi nyerő időpontokat (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc:
századmásodperc). A 5. pontban meghatározott napi nyereményeket a
Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az
előre meghatározott adott nyerő időpontokban pörgetnek. Amennyiben több
Játékos századmásodpercre azonos időpontban pörget, azt a Játékost tekinti
nyertesnek, akit számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

•

Főnyeremény: Játék teljes időtartamának tekintetében az 5. pontban
meghatározott főnyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játékok teljes időtartama
vonatkozásában 5 darab nyerő időpontot (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc:
századmásodperc). A 5. pontban meghatározott főnyereményeket a
Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a
Játék során regisztráltak. A sorsolásra a nyereményjátékok lebonyolítása után
kerül sor. A szervező a Játékok végeztével (szerencsekerék, szerencsehármas)
2018.04.25-én 14:00 órakor a közjegyző székhelyén a véletlenség elvének eleget
tevő gépi sorsolással (Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit, cím: 1137 Budapest, Szent
István park 26.) 5 db nyertest sorsol ki a regisztráltak közül.

5.

Nyeremények

Sorsolás
Darabszám/nap
Napi nyeremények
5
1
1
1
2
Főnyeremény

Nyeremény
Ooops! meglepetés csomag
Ooops! Classic papírzsepi csomag + törölköző
Ooops! Frozen termékcsomag + Kötény + sütőkesztyű
Ooops! Star Wars termékcsomag + törölköző
Ooops! Excellence termékcsomag + kötény
5 x Cinema City mozi családi ajándékjegy (5 fő részére)

A Szervező fenntartja a jogot a Játékban elérhető ajándékok listájának,
mennyiségének előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A beváltott ajándékok
kiszállítását a Szervező csak Magyarország területén belül vállalja!

6.

Nyertesek értesítése

A Szervező megbízottjaként eljáró Lebonyolító a Nyerteseket a kiválasztás napjától
számított 20 (azaz húsz) munkanapon belül, 2 (azaz kettő) alkalommal kísérli meg a
regisztráció során megadott e-mail címen értesíteni a nyeremény átvételének
módjáról.
A Nyertesek kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a
nyeremények átadására legkésőbb az első nyertesértesítő e-mailt követő 30 (azaz
harminc) naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének
a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény időben történő átadása
meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező, illetve a Lebonyolító felelőssége nem
állapítható meg. A Lebonyolító a nyeremények átvételének lehetőségét ezen
határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg. Ha
a Nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a
határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen
nem tarthat igényt.

7.

Adózási kérdések

A Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti az ajándékokra alkalmazandó
személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást.
Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden
kapcsolódó költség a Játékost terheli.

8.

Vegyes rendelkezések

A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Szervező és a Lebonyolító a jelen Játékszabályzatban felsorolt ajándékokon túlmenő
egyéb nyereményt és ajándékot nem sorsol.
Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más ajándékra át nem
válthatók.
A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a. a Lebonyolító díjmentesen felhasználja a Játékosok a http://jatek.ooops.hu
weboldalon megadott személyes adatait (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím,
stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
b. a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános
program keretében adja át, továbbá idő- és alkalom béli korlátozás, valamint
külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja vagy ismertesse a nyertesek nevét és
fotóját a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó
és videó anyagokban;
A Játékosok a részvétellel, illetve a regisztráció elküldésével automatikusan elfogadják
a jelen hivatalos Játékszabályzatot. Jogi út kizárva. A Játék Szervezője fenntartja a
jogot, hogy a Játékszabályzat bármely pontját előzetes bejelentés nélkül
megváltoztathatja.
A Szervező, valamint a Szervező által a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike
sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való
részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a
Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.

A Játék információs e-mail címe: ooopsjatek@epromocio.hu.
Amennyiben valamely nyertes jelen szabályzat szerint valamely okból kifolyólag
kizárásra kerülne, úgy arról a Szervező haladéktalanul értesíti a soron következő
tartalék nyertest, aki a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően
jogosult.
Tartalék nyertesnek azon Játékos minősül, aki a nyerő időponthoz második
legközelebb eső időpontban pörgetett.

9.

Adatkezelés

A Játékos hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Lebonyolító és az
Adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása céljából, felhasználják és kezeljék. A Játékosok
http://jatek.ooops.hu weboldalon megadott adatait a Lebonyolító a
nyereményjátékot követően korlátlan ideig megőrzi.
Mind a Szervező, Lebonyolító és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat a személyes
adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény
rendelkezéseinek (1992. évi LXIII. Tv., a 1995. évi CXIX tv. és az 1998. VI. tv.)
megfelelően, bizalmasan kezeli.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak
megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz vagy bírósághoz fordulhat.

A Szervező a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos
reklamációt nem fogad el.
Budapest,
2018.04.25.
Vajda Papír Kft.
Szervező

