„The Walking Dead” Nyereményjáték

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt
leírtakkal egyetért.
RÉSZVÉTELI-FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE
A „The Walking Dead” elnevezésű www.twdverado.hu oldalon szervezett promóciós játék
(továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervezője és adatkezelője a Fox International
Channels Hungary Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5. ; a továbbiakban: „Szervező”,
illetve „Adatkezelő”).
A Nyereményjáték lebonyolítója a Szervező megbízásából a Kirowski Isobar Zrt. (székhelye: 1027
Budapest, Kacsa utca 15-23.; a továbbiakban: „Lebonyolító”), aki a Nyereményjáték lebonyolítása
során adatfeldolgozóként is eljár.
A Nyereményjáték nyereményeit a Fox International Channels Hungary Kft. (székhely: 1052
Budapest, Vármegye utca 3-5., cégjegyzékszáma: 01-09-945559, adószáma: 22938161-2-42)
biztosítja.
2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, cselekvőképes
természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, továbbá aki az alább
felsorolt további feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelel:
a) vállalja, hogy a Nyereményjáték mindenkori Részvételi - Felhasználási Feltételekben foglalt
rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja, és azokat maradéktalanul betartja;
b) megadja a nyeremény átvételéhez szükséges regisztráció útján a nevét és email címét; ha a
nyereményét át kívánja venni;
c) a nyeremény átvételéhez való regisztrációval egyidejűleg önkéntesen hozzájárulását adja a
Nyereményjáték során a személyes adatainak kezeléséhez a Nyertes kiválasztása, a Nyeremények
eljuttatása, valamint a Nyereményjáték lebonyolítása céljából.
(A továbbiakban a feltételek együttes fennállása esetén: „Résztvevő”.)
A Játékban nem vehetnek részt a Lebonyolító, illetve a megvalósításban részt vevő vállalatok és
cégek alkalmazottai, tulajdonosai vezetői, vagy azok közeli hozzátartozói.
A nyeremény átvételéhez való regisztráció, illetve részvétel a jelen Részvételi- Felhasználási
Feltételek teljes körű elfogadásának minősül.
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3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A nyereményjáték 2014. október 8-án 08:00:00-tól 2014. november 3. 23:59:59-ig használható,
vagyis a szükséges adatok megadásával történő regisztrációra és a Nyereményjátékban történő
részvételre a Résztvevőknek ezen időtartamon belül van lehetősége.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA
A www.twdverado.hu oldalon játszó Résztvevőknek el kell fogadniuk a jelen Részvételi - Felhasználási
Feltételeket, hogy a nyereményjáték során regisztráció útján részt vehessenek, és nyereményüket
átvehessék.
A résztvevőknek a Magyar Vöröskereszt által szervezett Felsőoktatási Véradó Versenyben kell vért
adniuk ahhoz, hogy a hostessektől véradás után megkaphassák az egyedi kóddal ellátott kártyájukat.
Amennyiben a barátaikat is meggyőzik, hogy vegyenek részt a véradáson, úgy több kártyára is
jogosultak lehetnek, (maximum 5 db-ra). A kártyán található kóddal, illetve az email címük és nevük
megadásával tudnak regisztrálni a www.twdverado.hu website-on.
Egy email címmel legfeljebb 5 alkalommal lehet regisztrálni és játszani.
Minden Résztvevő legfeljebb egy Nyereményre jogosult, az általa lebonyolított érvényes játékok
számától függetlenül.
5. NYEREMÉNY
A Nyereményjáték nyereményei:
1.
2.
3.
4.

350 db brandingelt toll
3 db zombi figura
7 db Daryl figura
20 db FOX ajándékcsomag mely tartalmaz 1 db TWD esernyőt, 1 db TWD pendrive-ot, 1 db
FOX polár mellényt és 1 db FOX tollat
5. 1db exkluzív látogatás FOX-os szinkronfelvételre
A fenti Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre át nem válthatók és másra át nem
ruházhatók.
6. A NYEREMÉNY NYERTESINEK KIVÁLASZTÁSA, VALAMENNYI NYERTES NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE
Az alábbi nyeremények nyerteseit 2014. november 10-én, számítógép igénybevételével választjuk ki
Dr. Kőrösi Erzsébet közjegyző Irodájában (cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10. III.19.).
-

3 db zombi figura
7 db Daryl figura
20 db FOX ajándékcsomag
1 db exkluzív látogatás FOX-os szinkronfelvételre
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A sorsolás alkalmával összesen 31 db Nyertes kerül kisorsolásra az érvényes regisztrációt
lebonyolított Résztvevők közül.
Az alábbi nyereményeket pedig számítógép segítségével, a Fox International Channels Hungary Kft.
(székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) irodájában sorsoljuk ki:
-

350 db brandingelt toll

A sorsolás időpontja 2014. november 10. 14.00 óra.
A Nyerteseknek – a Szervező, illetve Lebonyolító kérésére – hitelt érdemlő módon igazolniuk kell a
válaszadásra nyitva álló 7 napon belül, hogy a Részvételi- Felhasználási Feltételekben meghatározott
részvételi feltételeknek megfelelnek. Amennyiben a Nyertes nem felel meg a jelen RészvételiFelhasználási Feltételekben meghatározott valamennyi feltételnek, illetve azt nem tudja hitelt
érdemlően igazolni a fenti határidőn belül, a Nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti.
A Szervező a Sorsolást követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti a Nyertest az általa a regisztráció
során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján. A nyertesek haladéktalanul, de
legkésőbb az értesítő e-mailnek (feladó: foxtvhu.info@fox.com) a Nyertes postafiókjában történő
megérkezésétől számított 7 (hét) napon belül kötelesek felvenni az abban megjelölt személlyel a
kapcsolatot a Nyeremény átvételével kapcsolatos további egyeztetések érdekében. A határidő
jogvesztő, annak bármilyen okból történő elmulasztása esetén a Nyertes a nyereménytől elesik, a
késedelem kimentésének helye nincs. A regisztráció során megadott email cím helyessége és
működése, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése a Résztvevő felelőssége.
Hibásan megadott, vagy nem létező e-mail címért a Lebonyolító és Szervező felelősséget nem vállal.
Egy Nyertes legfeljebb egy Nyeremény megszerzésére jogosult.
Az a Résztvevő, aki Nyertesként jogot szerez bármely nyereményre, ennek a jognak a bármely okból
történő elvesztését követően újabb sorsoláson nem szerezhet jogot nyeremény megszerzésére.
A Fox International Channels Hungary Kft. a nyereményeket postai úton juttatja el a nyertesekhez a
Nyertes által megadott postacímre. A Fox International Channels Hungary Kft. a nyeremények postai
úton történő kézbesítését egy alkalommal kísérli meg. Amennyiben a nyeremény postai úton történő
kézbesítése - a Nyertes által a megadott postacímre - bármely okból kifolyólag sikertelen, a Nyertes a
nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti.
A Szervező és Lebonyolító és a Fox International Channels Hungary Kft. az érvénytelen postai cím
vagy bármely hibásan szolgáltatott adat miatt nem kézbesített küldeményekért nem vállal
felelősséget. Amennyiben a Nyertes részére postai úton megküldött nyeremény kézbesítése bármely
okból sikertelen, Nyertes a nyereménytől elesik.
7. ADÓFIZETÉS
A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi adókötelezettség megfizetését a nyereményeket biztosító
Fox International Channels Hungary Kft. vállalja a hatályos Szja. és járuléktörvények alapján. A
nyeremények az Szja törvény 70. § (3) d pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősülnek.
A nyeremény megszerzésével összefüggésben fentieken kívül felmerülő valamennyi egyéb járulékos
költség kizárólag a Nyertest terheli.
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8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Résztvevő a Nyereményjátékban
történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint Adatkezelő és Lebonyolító, mint
adatfeldolgozó a Résztvevő által a regisztráció, illetve a Nyereményjáték során megadott személyes
adatokat kezeljék. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes
tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték
lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását. A Résztvevő személyes adatainak kezelése és
feldolgozása – a Résztvevő által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki: Név, Email cím.
Résztvevő a Nyereményjátékban történő részvétellel egyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes
adatai a fentebb leírt terjedelemben és céllal feldolgozásra kerüljenek a Szervező és Lebonyolító által.
A Részvevők személyes adatai a Nyereményjáték teljes körű lebonyolítását követően törlésre
kerülnek.
Szervező a Résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését postai úton, az alábbi címen:
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., vagy a következő e-mail címen: foxtvhu.info@fox.com. Ezen kívül
a Résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel az érintett Résztvevő nem ért egyet vagy
Szervező a törvényi határidőn belül a tiltakozásra nem reagál, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat
az Infotv.-ben foglalt feltételek szerint.
A Résztvevő az adatai kezelésével összefüggésben a Szervező, mint Adatkezelő által hozott döntéssel
szemben bírósághoz, illetve a Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A Résztvevő személyes adatainak a Résztvevő kérésére történő törlése esetén, valamint ha a
Résztvevő személyes adatainak kezelése a Résztvevő tiltakozása folytán megszűnik, a Résztvevő
Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint Adatkezelő, a Lebonyolító, mint
adatfeldolgozó felel. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv.-ben rögzített
kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.
Az adatkezelés bejelentése az adatvédelmi nyilvántartásba megtörtént, az adatvédelmi azonosító
szám Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által folyamatban van.

9. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők megerősítik, hogy teljes mértékben ismerik a
jelen dokumentumban foglalt rendelkezéseket, melyeket kifejezetten elfogadnak. Az
Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
dokumentumban foglalt rendelkezéseket betartja és azoknak az Nyereményjáték időtartama alatt
mindvégig megfelel.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
Nyereményjátékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy
megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről
szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.twdverado.hu/szabalyzat weboldalon. A Résztvevők
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű
felelősséget kizár, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért
(pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező és az általa a Nyereményjáték lebonyolításával megbízott Lebonyolító nem vállalnak
semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Nyereményjátékban való részvétellel
összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A nyeremények készpénzre, más
nyereményre nem válthatóak, nem elcserélhetőek. A Szervező és az általa a Nyereményjáték
lebonyolításával megbízott Lebonyolító nem felelős azokért, a Nyertest vagy bármely harmadik felet
érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő
felhasználásából adódnak. A Nyertes egyedüli és teljes körű felelősséget vállal a nyeremény
felhasználását és használatát illetően.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt,
illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért
támadás folytán a játékosok esetlegesen téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a
Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Szervező okkal feltételezi, hogy bármely Résztvevő a Nyereményjáték lefolyását
bármilyen módon manipulálja, vagy a jelen Részvételi- Felhasználási Feltételek rendelkezéseit nem
tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, akkor a Szervező az ilyen Résztvevőt azonnali
hatállyal kizárja a Nyereményjátékból, illetve az alkalmazás használatából. A kizárt Résztvevő teljes
regisztrációja eltávolításra kerül. Ezen túlmenően a Résztvevő automatikusan kizárásra kerül a
Szervező vagy az általa megbízott Lebonyolító által szervezett bármely jövőbeni
játékból/promócióból a kizárástól számított 2 éves időszakra.
Regisztrációjával egyidejűleg a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékhoz tartozó
weboldalak tartalma, teljesítménye, az üzenet- és adatátviteli sebesség, valamint a bejegyzési
sebesség a szolgáltatói technológián múlik, amelyet a Szervezőn kívül álló és általa nem alakítható
tényezők negatívan befolyásolnak, különös tekintettel (de nem korlátozva) az internetre történő
kapcsolódásból, a szerver számítógép működéséből, és a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartásából eredő hibákra. A jelen bekezdésben felsorolt tényezőkkel kapcsolatban a Szervező és
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
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Ha a Játék során a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben
az adatok elvesztésé-ért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét az Alkalmazás rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb
feltárja, illetve megszüntesse.
A teljes Részvételi-Felhasználási Feltételek megtalálható: www.twdverado.hu/szabalyzat oldalon.
Az ’The Walking Dead’ a Szervező regisztrált védjegye.
2014.09.22.
Szervező

6

