1. A játék szervezője és Szervezőja
A Zsurnalisztika Kft (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 211. 3. em. 2..;
cégjegyzékszám: 01 09 736840; adószám: 13469661242) (a továbbiakban:
„Szervező”), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott „Nyerj
dedikált EB labdát” megnevezésű üzenőfali nyereményjátékot (továbbiakban:
Játék) szervezi.
2. Részvételi feltételek
2.1 A Játékban kizárólag olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes
személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve
érvényes személyi igazolvánnyal és saját Facebook és Youtube profillal
rendelkezik, ha részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és megfelel a
játékmechanizmus alábbi feltételeinek (a továbbiakban: Játékos):
a.) a Csisztu Zsuzsa Hivatalos/Official oldalán megjelenő posztban közzétett
felhívásnak eleget tesz.
b.) a Pályázat jelen Játékszabályzat szerinti feltöltésével elismeri, hogy
teljeskörűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzat
minden rendelkezését és az abban foglalt adatkezelési feltételeket.
2.2 A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat és az abban foglalt
adatkezelési feltételek automatikus elfogadását jelenti.
2.3 A Játékosok, Facebook adataik alapján kerülnek beazonosításra.
2.4 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a
Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve
alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook és
Youtube profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook és
Youtube profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
3. A játék időtartama
A Játék 2021.05.28.– 2021.06.13-ig tart.
Sorsolás: 2021.06.14. a délutáni órákban. A sorsolás nem nyilvános.
Összesen 1 nyertest sorsolunk ki a megadott napokon. A nyeremény 1 db
dedikált replica Adidas „Uniforia” focilabda.
A nyertesek neve a sorsolás napján, a játék alatt kommentben kerül
közzétételre a Csisztu Zsuzsa Hivatalos/Official oldalon.
4. A játék menete
4.1 A Játékosoknak a Csisztu Zsuzsa Hivatalos/Official Facebook-oldalon
üzenőfali bejegyzésben megfogalmazott felhívásnak megfelelően a 2.1. a.)- b.)
pont pontok szerinti feladatot kell végrehajtaniuk. A Pályázat akkor minősül
benyújtottnak, ha megjelenik a Csisztu Zsuzsa Hivatalos/Official oldalán a

Játék posztja alatt a Játéknak a 3. pontban meghatározott időtartama alatt.
Egy Játékos csak 1 db Pályázattal vehet részt a sorsoláson. A Szervező jogosult
a beérkezett Pályázatok megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen
Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. A feltételeknek meg nem
felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. A
Pályázatok késedelmes beküldéséért a Szervező semmilyen felelősségel nem
vállal. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt előírásoknak
nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Amennyiben
személyiségi jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal
kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség
kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő
követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.
4.3 A nyeremény:
Nyertesek száma: 1 db dedikált Adidas „Uniforia” replica focilabda
A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem
hozhatók, semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre
nem válthatók. A nyereménytárgyak megváltoztatásának jogát a Szervező
fenntartja. A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a
Szervező vállalja.
5. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása
5.1 A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követő 2 munkanapon belül a
Csisztu Zsuzsa Hivatalos/Official oldalon, a játékposzt alatt kommentben
közzéteszi. A nyertessel a Szervező a sorsolást követő 5 munkanapon belül
megküldött privát Facebook üzenetben („Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és
egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nem jogosult a
nyeremény átvételére, ha:
– a Szervező értesítésére 10 munkanapon belül nem válaszol a Rajongói
oldalnak küldött Facebook privát üzenetben;
– alapos okkal feltehető, hogy több felhasználói Facebook profillal vagy hamis
adattal (név, e-mail cím) játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre
tegyen szert;
– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálta;
– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.
A nyertes Játékos a Szervező által küldött megkeresés elküldésétől számított 10
munkanapon belül jogosult és egyben köteles privát Facebook üzenetben
megadni a Szervezőnak a nyeremények átadásához szükséges
személyazonosító adatokat (teljes név, lakcím, telefonszám, születési dátum,
email cím). A nyeremények átadásának a nyertes Játékos által tévesen
megadott adatok miatti elmaradásáért sem a Szervező, sem a Szervező

semmilyen felelősséget nem vállal. A nyertes köteles együttműködni a
Szervezővel és a Szervezőval a nyeremények sikeres átvételének érdekében, s
ha ennek nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény átvétele
meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező és a Szervező terhére nem róható fel. A
nyeremény átadására legkésőbb a Szervező által kiküldött Értesítésnek a
nyereményre jogosult személy általi visszaigazolását követő 60 napon belül
kerül sor.
5.2 Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az 5.1. pontban meghatározott
határidőn belül nem reagál, vagy a nyereményre az 5.1. pont szerinti egyéb
okból nem jogosult, úgy a Szervező jogosult a kapcsolatot a kisorsolás
sorrendje szerinti tartaléknyertessel az 5.1. pontban foglaltak szerint felvenni
és amennyiben az a nyereményre jogosultnak minősül, úgy részére a
Nyereményt átadni.
6. Adózás és költségek
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget és a
nyereménynek a nyerteshez való eljuttatásának költségeit a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
Az adatkezelés a Játékban való önkéntes részvételen és hozzájáruláson alapul.
Azok, akik a Játékban részt vesznek, Pályázatuk beküldésével tudomásul veszik
és hozzájárulnak ahhoz, hogy
– Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó a Játékos által rendelkezésre
bocsátott személyes adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben illetve a
nyeremény eljuttatása érdekében a jelen Játékszabályzatban írtak szerint
kezelje;
– nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték
nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás
eredményhirdetéséről szóló posztban;
– a Pályázat beküldésével minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat és
az abban foglalt adatkezelési feltételek minden rendelkezését.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EKR
számú európai általános adatkezelési rendelet (GDPR) rendelkezéseinek
betartásával történik. A Játékos által megadott személyes adatok kezelője és
feldolgozója a Szervező (A Zsurnalisztika Kft, székhely: 1142 Budapest,
Dorozsmai utca 211. 3. em. 2..; cégjegyzékszám: 01 09 736840; adószám:
13469661242)). A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését,

zárolását vagy helyesbítését az alábbi e-mail vagy postai címen:
nagy.fruni@gmail.com. Amennyiben azonban az adattörlési/zárolási kérelem a
Nyeremény átadása előtt történik, úgy a Játékos tudomásul veszi, hogy a
Játékban megszerezhető Nyeremény átvételére való jogosultsága elvész. 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 panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy a 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Pályázatok és az azokat beküldő Játékosok adatai – a nyereményre jogosult
nyertes adatai kivételével - az eredményhirdetést követő 60 napon belül
elektronikusan törlésre kerülnek, míg a nyertes adatait az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény alapján a Szervező köteles 5 évig megőrizni.
8. Vegyes rendelkezések
8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált
e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja
a játékból.
8.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül
módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi.
8.4. A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Zsurnalisztika Kft.
számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.
Budapest, 2021.05.28. Zsurnalisztika Kft. (Szervező)

