AZ „OOOPS! ANYU PIHENNI MEGY” AP KÓD FELTÖLTÉS NYEREMÉNYJÁTÉK
ÁLTALÁNOS JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
Az „Ooops! Anyu pihenni megy” AP kód feltöltés nyereményjáték szervezője a Vajda
Papír Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 51.) (a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. (székhely: 1051 Budapest,
Vigyázó Ferenc utca 4.) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Játékban részt vehet:
minden 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár - természetes
személy, aki
•

•

a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található üzletben egy vásárlás
alkalmával legalább 499 Ft értékben bármilyen, a Szervező Vajda Papír Kft. által
forgalmazott Ooops! terméket (azaz olyan terméket, amelynek csomagolásán az
„Ooops!” márkanév szerepel) vásárol, majd
a http://jatek.ooops.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb megadja
személyes adatait, majd a vásárlását igazoló blokk/nyugta adatait (az 5.1 pontban
részletezve), a továbbiakban: „Regisztráció”,

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.
A Játékban nem vehet részt:
•
•

a Szervező és a Vajda Papír Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai,
valamint az itt felsorolt személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti)
meghatározott hozzátartozói,
a Játék lebonyolítását végző Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja
szerinti) meghatározott hozzátartozói,

•
•

3.

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek és személyek, valamint
ezek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) meghatározott hozzátartozói.
továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a
valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet
vagy lakcímet ad meg.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018.09.hó 03. napján 00.00 órától 2018.10.hó 28. napjáig 24:00 óráig tart.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után vásárolt Ooops! termékeket igazoló
blokkok nem vehetnek részt a Játékban. Továbbá az ezen időszak előtt és után beérkezett
Regisztrációk érvénytelennek tekintendők.
A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték bármelykori lezárására, melyet a lezárást
megelőző 24 órával köteles a http://jatek.ooops.hu weboldalon közzétenni.
A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési
időpont az irányadó.

4.

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A Játékban minden Magyarország területén található üzletben megvásárolható bármely Vajda
Papír Kft. által forgalmazott Ooops! termék részt vesz, melynek csomagolásán az Ooops!
márkanév szerepel.

5.

A JÁTÉK MENETE, REGISZTRÁCIÓ, SORSOLÁS

A játék célja a Ooops! termékek vásárlását igazoló blokkok gyűjtése, melyeket a Weboldalra
kell feltölteni a Regisztráció során. A játékban való részvétel feltétele, hogy minimum 499 Ft
összértékben kell bármilyen Ooops! Terméket vásárolni. A játékban kizárólag a Weboldalon
történő regisztrációval lehet részt venni.
5.1 A regisztráció menete:
1. A Játékos a Weboldalon regisztrál.
2. A Játékos a Regisztráció során 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 Szervezővel. A

Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékos email cím szolgáltatójának meghibásodásából történő késleltetett és elveszett levelek
miatt.
3. A Játékos továbbá megadja a vásárlást igazoló blokkon szereplő:
• AP kód-ot (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)
• a vásárlásának dátumát (hónap, nap)
• a vásárlásának időpontját (óra, perc)
Metro áruházak kivételt képeznek: azon vásárlók, akik Metro áruházban vásárolnak az
áruház által kiállított számla sorszámának utolsó 5 számjegyét kell megadnia az AP kód
mezőbe.
4. A regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát
és hozzá kell járulnia személyes adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak
szerinti kezeléséhez.
•

Egy vásárlást igazoló blokk adatai a játék során csak egy regisztrációban használhatóak fel.

•

Egy Játékos több Regisztrációval is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama
alatt többször vásárol, vásárlásonként legalább 499 Ft értékű Ooops! terméket, és egyegy Regisztrációban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

•

Egy Játékos kizárólag egy névvel és e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár
a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő
adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel regisztrál a Játékra.

•

A Játékos köteles a Regisztrációhoz tartozó Blokkot a Játék teljes időtartama alatt, illetve
a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni. Szervezőnek joga van a blokkot bekérni
2018. december 31-ig. A játékban azok a Blokkok fogadhatók el, amelyeken az AP-kód, a
nyugtaszám és a vásárlás dátuma és a vásárlás időpontja teljesen olvashatóan látszik és a
vásárolt Termékek egyértelműen és beazonosíthatóan szerepelnek, továbbá a Blokkon
feltüntetett vásárlás időpontja a Játék időtartama alá esik. A Játékban gyűjtőblokkal is
lehet regisztrálni, a termék feltüntetésével, a bolt pecsétjével és a pénztáros aláírásával
ellátott blokk érvényesnek minősül. Játékos a sikeres regisztrációt követően
képernyőüzenetet kap.

5.2 A sorsolás menete:
•

A feltöltött AP kódok közül 56 db napi nyeremény, 8 db heti nyeremény és 1 db
főnyeremény sorsolására kerül sor közjegyző jelenlétében generált nyerő időpontok

alapján. A nyeremények a 6. pontban található táblázat alapján kerülnek kisorsolásra. A
nyertesek az ooopsjatek@epromocio.hu e-mail címről kapnak értesítést.
•

Napi nyeremények: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2018.08.30-án 10:00
órakor a közjegyző székhelyén nem nyilvánosan a véletlenség elvének eleget tevő gépi
sorsolással (Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit, cím: 1137 Budapest, Szent István park 26.) a
Játék teljes időtartamának tekintetében a 6. pontban meghatározott napi nyereményekre
vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári napja vonatkozásában 1 darab napi
nyerő időpontot (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc: századmásodperc). A 6. pontban
meghatározott napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon
Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az
azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként
töltenek fel az 5. 1 pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben
megfelelő Regisztrációt. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos
időpontban küld be AP kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a
Regisztrációját a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

•

Heti nyeremények: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2018.08.30-án 10:00
órakor a közjegyző székhelyén nem nyilvánosan a véletlenség elvének eleget tevő gépi
sorsolással (Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit, cím: 1137 Budapest, Szent István park 26.) a
Játék teljes időtartamának tekintetében a 6. pontban meghatározott heti nyereményekre
vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári hete vonatkozásában 1 darab napi
nyerő időpontot (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc: századmásodperc). A 6. pontban
meghatározott heti nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon
Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az
azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként
töltenek fel az 5. 1 pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben
megfelelő Regisztrációt. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos
időpontban küld be AP kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a
Regisztrációját a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

•

Főnyeremény: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2018.08.30-án 10:00
órakor a közjegyző székhelyén nem nyilvánosan a véletlenség elvének eleget tevő gépi
sorsolással (Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit, cím:1137 Budapest, Szent István park 26.) a
Játék teljes időtartamának tekintetében a 6. pontban meghatározott főnyereményre
vonatkozóan kisorsol a Játék teljes időtartama vonatkozásában 1 darab nyerő időpontot
(év: hónap: nap: óra: perc: másodperc: századmásodperc). A 6. pontban meghatározott
főnyereményt a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg,
akik az előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azutáni legkorábbi
időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként tölti fel az 5. 1 pontban,
valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Regisztrációt.

Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be AP kódot, a
Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Regisztrációját a számítógépes szerver
sorrendben elsőként dolgozza fel.
•

Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után - a
2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő – soron következő érvényes Pályázatot beküldő
Játékos. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes,
illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki,
vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg, a megadott e-mail címen nem elérhető(ek),
jogosultságát/jogosultságukat a 8. pontban meghatározott határidőben nem
igazolja/igazolják vagy egyéb, jelen játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül(nek).

6.

NYEREMÉNYEK
Sorsolás

Napi nyeremények

Nyeremény
Naponta 1 db Ooops! termékcsomag

(összesen 56 db)
Heti nyeremények

Hetente 1 db Yamuna kozmetikum termékcsomag:

(összesen 8 db)

Gránátalmás bőrápoló csomag
Bőrmegújító csomag
Illatoskert csomag
Hidratáló csomag ápoló olajokkal
Hársillatú növényi szappan mézzel és kurkumával
Shea vajas testvaj

Főnyeremény

1 db 1,5 millió forint értékű családi mediterrán hajóútra

(összesen 1 db)

jogosító utalvány

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjátékban elérhető nyeremények listájának,
mennyiségének előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A megnyert nyeremények
kiszállítását a Szervező csak Magyarország területén belül vállalja!

A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott
Játék teljes időtartama alatt bármennyi Nyereményre lehet jogosult.
6.1. A főnyeremény
A nyereménynek megfelelő utalvány bruttó értéke: 1 500 000 Ft (azaz egymillió-ötszázezer
Forint), amelyet a TENSI Kft., a Costa Cruises hivatalos magyarországi vezérképviseleténél
lehet beváltani.
A nyeremény értékét a Szervező és a TENSI Kft. együttesen határozta meg, amely egy
maximum 4 főre (2 felnőtt + 2 gyermek (0-18 éves)) vehető igénybe, a TENSI Kft. által
meghatározott, 6.1.1.pontban felsorolt feltételek alapján.
Az utazási utalvány készpénzre nem átváltható és nem átruházható. Az utalvány tulajdonosa,
a főnyeremény nyertese az utazásra vonatkozó igényét legkésőbb 2018. november 20-ig
köteles jelezni a TENSI Kft. megjelölt kontaktjának. Az utazási utalvány lejártát, azaz 2019.
március 31. után követően a TENSI Kft. nem köteles az utazást a nyertes rendelkezésére
bocsátani, sem annak értékét a Nyertesnek visszatéríteni. A TENSI Kft. nem köteles a
nyertessel az utalvány névértéke szerint a biztosított szolgáltatások tekintetében tételesen
elszámolni élve azzal a jogával, üzleti titoknak tekinti az ajánlat alapját képező hajóút
megfizetésére vonatkozó marketing szerződés tartalmát.
A TENSI Kft. a nyereményút befoglalásakor haladéktalanul a Szervező tudomására hozza
írásban a nyertes családjának, azaz az utazók számának megfelelő végső költség elszámolást.
Amennyiben a 4 fő (2 felnőtt, 2 gyermek (0-18 éves)) helyett 2 fő (2 felnőtt) utazik, úgy a TENSI
Kft. vállalja, hogy a nyertes számára egyszeri, összesen 352.000,- Forint további szolgáltatást
nyújt a nyereményúthoz kapcsolódóan.
Amennyiben 4 fő (2 felnőtt, 2 gyermek (0-18 éves)) helyett 3 fő (2 felnőtt, 1 gyermek (0-18
éves)) utazik, úgy a TENSI Kft. vállalja, hogy a nyertes számára egyszeri, összesen 195.150,Forint további szolgáltatást nyújt a nyereményúthoz kapcsolódóan.
Amennyiben a felajánlott extra szolgáltatásokat a nyertes nem kívánja teljes egészében, vagy
részleteiben elfogadni, vagy nem veszi igénybe, úgy azt lemondásnak kell tekinteni és
visszatérítési jog nem illeti meg.

6.1.1. A főnyeremény részletei
A főnyeremény utalvány formájában kerül átadásra, mely beváltható a lent felsorolt
feltételeknek megfelelő utazásra a nyertessel való egyeztetés szerint a szabad kapacitásoknak
megfelelően.
Costa földközi-tengeri, 7 éjszakás hajóutak valamelyikére a következőkben részletezettek
szerint:
Időtartam: 7 éjszaka / 8 nap
Utazási időszak: 2018. november 1, mint indulás és 2019. március 31., mint hazaérkezés napja
között
Utazó létszám: min. 2 fő-, max. 4 fő, azaz maximum 2 felnőtt + 2 gyerek (0-18 éves betöltött
kor) egy db kabinban
Hajóút meghatározása: Costa Cruises által 2018. november 1 - 2019. március 24, mint indulási
időpont között meghirdetett, 7 éjszakás földközi-tengeri hajóút szabad kapacitás
függvényében
Kabin típus: ablakos kabin (2 fő emeletes ágyon)
A tengeri hajóút tartalma az elhelyezést biztosító kabinon túl:
•
a hajón teljes ellátás, mely kiterjed az étkezésekre teljes egészében, az önkiszolgáló
éttermek (ebéd és vacsora) esetében az italoknak egy része: jeges víz és gépi üdítők, ide értve
a gépi kávét és teát is, a felszolgált vacsorák esetében jeges víz.
•
a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát (kivéve térítéses
egyéb wellness programok, pl. masszázs, szépségkúrák)
•

borravaló

•

kikötői illeték

A hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények, melyek külön díj nélkül használhatók:
•

étterem, bárok és társalgók (fizetés fogyasztás esetén)

•

szabványos méretű sportpályák

•

gyermek központ

•

medencék és jacuzzi

•

felnőttek számára fenntartott napozó

•

esti színház, műsor

•

kaszinó (a játékban való részvétel fizetős)

•

vízi csúszda

•

Fitness center a legmodernebb gépekkel

•

Vizi park gyerekeknek

•

Disco

Utazás: Budapestről Milánóba közvetlen járattal, majd Costa shuttle busszal a hajókikötőbe,
menetrend szerinti járattal.
Az utazás tartalmazza az oda és visszaútat, a repülőjegy ára mellett a repülőtéri illetéket, és
fejenként 1 -1 db feladható poggyászt és kézitáskát.
Külön fizetendő:
A nyeremény nem tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
•

italbérlet a hajón

•
a hajótársaság vagy más szolgáltató által szervezett parti kirándulások ára (a
kirándulások a helyszínen fizethetők be, ill. előre megrendelhetők)
•

baleset-, betegség, - poggyász biztosítás

•

útlemondási biztosítás

•

hajóút napját megelőző vagy követő tranzit szállás

•

egyéb, személyes jellegű kiadások, mint pl. telefon, minibár, italok stb.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
A Szervező képviselője a nyertes Játékosokat az alábbi módon értesíti:
•
•
•

Napi nyeremények esetében a Játékosok a regisztrációt követően azonnali
értesítést kapnak nyertességük esetében e-mailben.
Heti nyeremények esetében a Játékosok a regisztrációt követően a
rákövetkezendő hét hétfőjén kapnak értesítést nyertességük esetében emailben.
A főnyeremény esetében a Játékos a promóció lezárását követően kap értesítést
nyertessége esetében.

A napi és heti nyertes Játékosoknak ezután válaszüzenetben kell felvenniük a
kapcsolatot, amelyben elküldi Lebonyolítónak az alábbi személyes adatokat: teljes
név, postacím. Amennyiben a nyertes Játékosok nem veszik fel a kapcsolatot, úgy a
Lebonyolító az első értesítéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül további
értesítést küldhet, hogy a nyertes Játékosokkal kapcsolatba lépjen. Amennyiben a
nyertes a közzétételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül sem jelentkezik,
valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait nem küldi el, úgy
a nyertes Játékos Regisztrációja kizárásra kerül, elveszti a nyereményre jogosultságát
és a soron következő Tartaléknyertes kerül kiértesítésre.
A főnyeremény esetében a nyertes Játékosoknak ezután válaszüzenetben kell
felvenniük a kapcsolatot, amelyben elküldi Lebonyolítónak az alábbi személyes
adatokat: teljes név, postacím. Amennyiben a nyertes Játékosok nem veszik fel a
kapcsolatot, úgy a Lebonyolító az első értesítéstől számított 10 (tizennégy) naptári
napon belül további értesítést küldhet, hogy a nyertes Játékosokkal kapcsolatba
lépjen. Amennyiben a nyertes a közzétételétől számított 15 (harminc) naptári napon
belül sem jelentkezik, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes
adatait nem küldi el, úgy a nyertes Játékos Regisztrációja kizárásra kerül, elveszti a
nyereményre jogosultságát és a soron következő Tartaléknyertes kerül kiértesítésre.
A nyertes Játékosok nevét és vásárlásának dátumát Szervező feltünteti a Weboldalon
a Nyertesek aloldalon belül.
2.1. A Nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos
által megadott magyarországi címre. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak
érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a posta érvényes Általános Szerződési
Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint
sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget,
és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve
Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb
lehetőséget nem tud biztosítani.
2.2. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő
Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a
Regisztrációban vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok
nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Regisztrációt feltöltő Játékos egyéb
okból nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek. A Játékos
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség
nem terheli.

8. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén
kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postai
költséget a Szervező viseli.

9. ADATVÉDELEM
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
•

Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes
adataikat (név, email cím, lakcím) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az
adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje,
illetve feldolgozza;

•

az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján
történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való
részvétellel, a Regsztrációjuk beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes
megadásával adja meg,

•

a Lebonyolító a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a
Játékok lezárását és a nyeremények átadását követően, de legkésőbb 2018.
december 31-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek
felhasználásra.

•

Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték
nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Weboldalon nyilvánosságra
hozza;

•

Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játék és
Adatkezelési szabályzat minden rendelkezését.

A nyertesekre vonatkozóan a postázáshoz szükséges adatokhoz a Magyar Posta Zrt. (1138
Budapest, Dunavirág utca 2-6.) is hozzáfér, mint adatfeldolgozó és a saját adatvédelmi és
adatkezelési szabályzata alapján kezeli, az a mérvadó.
Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések - így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek - megtartásával
történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje az adatkezelés korlátozását, azok törlését, zárolását

vagy helyesbítését valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával, illetve tiltakozhat
profilalkotás ellen az alábbi címeken: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. vagy az
ooopsjatek@epromocio.hu e-mail címen 2018. december 31-ig. Ezen kívül a Játékost megilleti
a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján
Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a döntés közlésétől - illetve
amennyiben a Szervező a válaszadást az erre nyitva álló 15 napos határidő alatt elmulasztaná,
a válaszadásra szabott határidő utolsó napjától - számított 30 napon belül, valamint az érintett
Játékos jogainak sérelme esetén a Játékos a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékhez fordulhat. A személyes adatok jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság
követelményének megsértése esetén a Játékos kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult az
adatkezelővel szemben. Az adatkezeléssel érintettek jogait részletesen az
információszabadságról és információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. évi törvény
(Infotv.) 14-19. §-ai és 21-23. §-ai tartalmazzák.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik
személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott
eseteket.
Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye
vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).
A Játékosok személyes adatait a Játékosok hozzájárulása alapján a jelen Játékszabály és
adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a
jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: a Vajda Papír Kft. (Székhely: 2330
Dunaharaszti, Némedi út 51. Levelezési cím: 1239 Budapest, Ócsai út 8.).
A Szervező a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt
nem fogad el.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének - szervező érdekkörén kívül eső -

elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező a - nem általa gyártott vagy forgalmazott - nyeremények tekintetében minőségi
felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a
nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Lebonyolítótól
nem követelheti.
Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve az azt működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás
esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért
támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal.
Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a
Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel
azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Weboldalon. A Szervező fenntartja a jogot a
nyereményjáték bármelykori megváltoztatására, melyet a változtatást megelőző 24 órával
köteles a http://jatek.ooops.hu weboldalon közzétenni.
A jelen Játék- és adatkezelési szabályzat a Weboldalon a Játékszabályzat menü pontba kerül
feltöltésre.
A Játék információs e-mail címe: ooopsjatek@epromocio.hu.
Budapest, 2018. augusztus 31.
Vajda Papír Kft.
Szervező

