Facebook nyereményjáték szabályzata
2022.06.16.
1. A játék és a szervező
A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. (Cégjegyzékszáma: 01 10
141742; székhelye: 1027, Budapest, Horvát utca 14-26. 8. emelet 836.;
az „NSÜ”) megbízásából a HUMÁN TELEX ADVERTISING Kft. (1036
Budapest, Lajos utca 74-76. 5/29.) mint szervező (a „Szervező”) a jelen
nyereményjáték keretszabályzatban (továbbiakban: “Szabályzat”)
meghatározott nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) szervezi és
bonyolítja le a https://www.facebook.com/finabudapest2022 elérhető
weboldalon.
A jelen Szabályzatban az NSÜ vonatkozásában írt lépéseket a Szervező
teszi meg (az NSÜ nevében eljárva).

2. Kik vehetnek részt a játékban?
– A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes
személy, akik elfogadják a jelen Szabályzatot, és érvényes regisztrációval
rendelkeznek a www.facebook.com weboldalon, valamint megfelelnek a
jelen Szabályzatban foglalt további feltételeknek (a továbbiakban:
„Játékos”).
Amennyiben a Játékos cselekvőképességében részlegesen korlátozott
nagykorú, úgy a Játékban részt venni csak gondnoka hozzájárulásával
jogosult, illetve cselekvőképességében teljesen korlátozott nagykorú
nevében a gondnoka járhat el a Játékban történő részvétel során. Ilyen
esetekben külön felhívjuk a gondnok figyelmét arra, hogy a
lehetőségekhez képest segítsen az érintett cselekvőképességében
részlegesen vagy teljesen korlátozott érintett számára a jelen Szabályzat
összefoglalásában, illetve értelmezésében, illetve ezzel kapcsolatban
kérésére a Szervező is segítséget nyújt.

A Játékban való részvételhez nem szükséges külön regisztráció, abban
részt venni a jelen Szabályzatban foglaltak szerint lehet. A Játékban való
részvétel önkéntes, és a jelen Szabályzat elfogadásával valósul meg.
A Játékban a Szervező és az NSÜ alkalmazottai, közreműködőik,
alvállalkozóik, adatfeldolgozóik, valamint ezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1)
bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.
– A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a Szabályzatot, és azt magára nézve3 kötelező érvényűnek
elfogadja.
– Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak
bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt
venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen
Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely
kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy az internetes oldal
megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a
Játékost terheli és a költség mértéke függhet a Játékos
internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak
konstrukciójától.

3. A játék időtartama, menete, sorsolás
A Játéknak több szakasza van, ezek időtartamai:
1. Játék időtartama: 2022.06.16. napján délelőtt 10:00 órától - 2022.06.18.
napján 21:00 óráig (Eredményhirdetés: 2022.06.19. napján 10:30 órakor,
a (link: https://www.facebook.com/finabudapest2022/ ) Facebook
oldalon).

2. Játék időtartama: 2022.06.20. napján délelőtt 10:00 órától –
2022.06.22. napján délelőtt 10:00 óráig (Eredményhirdetés: 2022.06.22.
napján
10:30
órakor,
a
(link:
https://www.facebook.com/finabudapest2022/ ) Facebook oldalon).
Az idővel kapcsolatban a Szervező a saját facebook oldalán megjelenő
időt tekinti irányadónak.
A Szervező és az NSÜ nem vállalnak felelősséget a Játékos
mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem
biztosítanak meghosszabbított határidőt a Játékos részére (például, ha a
Játékos bármely okból kifolyólag lekési a fenti határidőt).
Nyeremény:
Összesen 6 darab (az 1. Játék során 3 darab, a 2. Játék során szintén 3
darab) Páros napi belépő a FINA Budapest 2022 Világbajnokság
keretében megrendezésre kerülő, vízilabda meccsek valamelyikére
(amelyek a (Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás
Uszoda) helyszínen kerülnek megrendezésre.
A nyeremények változtatásának jogát a Játék teljes időtartama alatt a
Szervező fenntartja.
A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók, és azonos
értékű, de más nyereményre sem válthatók át.
Egy Játékos legfeljebb egy nyereményre jogosult. Ha egy adott Játékos
több nyereményre kerülne kisorsolásra, akkor az időben először kisorsolt
nyereményre lesz jogosult. A nyertesek külön jogosultak nyereményre,
valamint kiválasztásuk is egymástól függetlenül történik.
A játék menete:
A Játék a Facebookon zajlik.

Minden Játékos a Játékban kizárólag egy Facebook profillal 1x vehet
részt a FINA Budapest 2022 oldalán közzétett posztban
meghatározottakkal összhangban. . Ahhoz, hogy egy Játékos részt
vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre, a FINA Budapest
2022
Facebook
oldalára
(link:
https://www.facebook.com/finabudapest2022/photos/101502458270711
8 ) kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen
a megadott határidőn belül!). A Játékosok akkor jogosultak a sorsolásban
való részvételre, ha az adott, fent meghatározott 1. Játék időtartama alatt,
illetve 2. Játék időtartama alatt (azaz az 1. Játék esetén legkésőbb
2022.06.19. napján délelőtt 10:00 óráig, a 2. Játék esetén legkésőbb
2022.06.22. napján délelőtt 10:00 óráig) az adott Játékkal kapocslatos
játékfelhívás szerint eljárnak.
Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy kizárólag a Szervező által a fenti
Facebook oldalon közzétett és elérhető, Játékot kihirdető poszt alatt írt
kommentek vesznek részt a sorsolásban, más poszt alá írt komment vagy
egyéb cselekvés (például: a fenti játékidőszakon kívüli, másik poszt alá írt
komment, megosztott poszt, poszt lájkolása) nem vesz részt a
sorsolásban.
A Játékot kihirdető poszt linkje (az ezen poszt alá írt és az ezen posztban
feltett kérdésre a helyes választ megadó kommentek vesznek részt a
sorsoláson):
https://www.facebook.com/finabudapest2022/photos/101502458270711
8
A Szervező azon Játékosok közül sorsolja ki véletlenszerűen a
nyerteseket, akik a fenti poszt alá írt kommentben helyes választ adnak
az adott Játékra vonatkozó határidőben, és egyébként a jelen Szabályzat
valamennyi feltételének megfelelnek.
Sorsolás
A nyeremények sorsolását a Szervező számítógépes algoritmus
segítségével véletlenszerűen végzi.

A sorsolás időpontja:
az 1. Játék kapcsán: 2022. június 19. napján délelőtt 10:15 óra;
a 2. Játék kapcsán: 2022. június 22. napján délelőtt 10.15 óra.
4. A Nyertesek értesítése
A sorsolásokat követően délelőtt 10:30 órakor (azaz az 1. Játék kapcsán:
2022. június 19. napján délelőtt 10:30 órakor, a 2. Játék kapcsán: 2022.
június 22. napján délelőtt 10:30 órakor) Játékot kihirdető poszt alatt (link:
https://www.facebook.com/finabudapest2022/photos/101502458270711
8) kommentként közzétesszük a nyertesek keresztneveit –
hozzájárulásuk hiányában – az érintettek személyének azonosítása,
további adatainak közzététele nélkül.
KÉRÜNK MINDEN KEDVES JÁTÉKOST, HOGY A FENTIEKBEN
MEGHATÁROZOTT NAPOKON, AZAZ 2022. JÚNIUS 19. NAPJÁN
DÉLELŐTT 10:30 ÓRAKOR, ÉS 2022. JÚNIUS 22. NAPJÁN
DÉLELŐTT 10:30 ÓRAKOR LEGYEN SZÍVES FELKERESNI A (link:
https://www.facebook.com/finabudapest2022/photos/101502458270711
8 ) FACEBOOK OLDALT A SORSOLÁS EREDMÉNYÉNEK
MEGTEKINTÉSE ÉRDEKÉBEN.
Hozzájárulásuk alapján a fenti időtartamon belül, illetve adott esetben
azon kívül is közzé tehetők az érintettek adatai az érintetteket
azonosíthatóvá tevő módon (például: a nyertesek teljes nevének
megadásával). A félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy a
fenti közzétételt kizárólag a Szervező végezheti.
A nyertest Facebook üzenetben tájékoztatjuk az eredményről. Ebben az
értesítésben megírjuk, hogy a nyeremény átvételi feltétele, hogy megküldi
e-mail címét, ahol a FINA Budapest 2022 csapata felveheti vele a
kapcsolatot nyereményének átadása céljából. A nyereményre csak abban
az esetben jogosult a játékos, ha a sorsolás közzétételét követő 3 órán
belül válaszol a küldött, tájékoztató Facebook üzenetre.

A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének
részleteinek egyeztetése.
Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, és ezért nem sikerül felvenni a
kapcsolatot az erre megadott 4 órás időtartamon belül, a nyertes nem
jogosult a nyereményre.
A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező
vagy Megbízott kötelezheti a nyertest személyazonosságának
igazolására.
Amennyiben
a
nyertes
nem
a
tájékoztató
üzenetben/emailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy pl. a
postázáshoz, vagy adózáshoz nélkülözhetetlen, bekért adatok közül
egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező vagy Megbízott
rendelkezésére bocsátani írásban, úgy jogosulatlanná válhat
nyereményére.
Nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha:
– a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
– nyertes nevét közzé tevő poszt megjelenése után, vagy a nyertes
játékos által a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre,
maximum 12 órán belül nem válaszol;
– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett
részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét
bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– jelen szabályzat bármely pontját megsérti
– a kapcsolatfelvételt követően az adózáshoz szükséges adatait nem adja
meg
5. A Nyeremények átvétele

A Nyertes a nyereményét a Fina Fan Zone-ban veheti át, az előre
megadott időpontban.

6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy
hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen
korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a
nyertes részére elektronikus úton 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.
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő
következményekért.
A Játékban történő részvétel ingyenességéből adódóan a Szervező nem
szavatolja a Játék szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a
Játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.
A Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja a Facebook oldal, vagy
bármilyen más, rajta kívül álló okból bekövetkező operációs és/vagy
adminisztrációs hiba folytán az oldal nem, vagy nem megfelelő működése
miatt.
A Szervező a Játék, valamint a Játék fenti Facebook oldalának működése
során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására
törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.
A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban
való részvétel során, így különösen a fenti Facebook oldal esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.

A Szervező a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére –
különösen nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizár
minden kártérítési vagy megtérítési igényt.
A Szervező ugyancsak nem tehető felelőssé azért, ha valamely Játékost
nem zár ki a Játékból (például, mert nem vagy későn szerzett tudomást
arról, hogy az adott Játékos a jelen Szabályzatban írtaknak nem felel
meg, vagy annak rendelkezéseit megszegi).
7. A Játékos kizárása
A Szervező automatikusan kizárja a Játékból azt a személyt, aki a jelen
Szabályzatban foglaltakat megszegve vagy megkerülve vesz részt a
Játékban. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a személyt is, aki a
Játékban való részvétel céljából adatait egyébként hibásan,
megtévesztően vagy nem adta meg. A kizárt személy nem tarthat igényt
nyereményre, illetve az esetlegesen átadott nyereményt köteles
visszaszolgáltatni vagy értékét megtéríteni a Szervező számára.
A jelen Szabályzatban foglaltakon túl a Szervező jogosult saját belátása
szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés, kártalanítás, bármely egyéb
kompenzáció és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost a Játékból, aki:
- nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Játékban (így nem
felel meg a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek);
- a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve
regisztrált a Facebookra (például: hamis, más személy
személyiségi jogait, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sértő
profillal);
- bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat
rendelkezéseit, vagy a Játékkal összefüggésben egyébként
jogszabályt, más jogát sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül
fel;
- szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért
információkat, nyilatkozatokat nem, illetve nem határidőben adja
meg;

- a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a
Szervezővel, nem adja meg a Szervező által kért, szükséges
információkat, adatokat;
- valótlan, vagy hibásan megadott személyes adatot (például:
valótlan vagy más személyhez tartozó nevet, címet) küld meg a
Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy
a Játékban valótlan személyt jogosítson nyereményre;
- a Szervező egyéb elfogadható okból jónak lát kizárni, így
különösen, de nem kizárólag akkor, ha az adott felhasználó a
Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy
kommentjeivel, vagy nyilatkozataival sérti a Szervező, az NSÜ,
vagy a FINA 2022 jóhírnevét, illetve jogos gazdasági érdekeit.
A Játékos kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt
nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása
után jut a Szervező tudomására, vagy bár a kizárás oka már a nyeremény
átadása előtt jutott a Szervező tudomására, de a szükséges vizsgálat
már csak a nyeremény átadása után zárul le –, úgy a már átadott
nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak
beszerzéskori ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek,
valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos minden
költségét, illetve ténylegesen felmerülő kárát megtéríteni.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Játékos helyett
saját belátása szerint egy másik Játékost hirdessen ki pótnyertesként, de
erre nem kötelezhető. A pótnyertesek értesítésére, a nyeremény
átadására és a pótnyertesek személyes adatainak kezelésére a nyertesek
vonatkozásában írtak szerinti módon, a jelen Szabályzatban, illetve a
kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban (link: https://bit.ly/3tATtjN ) írtak
szerint kerül sor. E körben hangsúlyozzuk, hogy az adatvédelmi
tájékoztatóban írtak szerinti adatvédelmi jogok és jogorvoslati
lehetőségek pótnyertesek kihirdetése esetén a pótnyerteseket is
megilletik.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel,
körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező
a lehetőségeihez képest ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat

le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg
döntését.
A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a
Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni. A Szervező ilyen
vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül
folytat le. Ezzel kapcsolatban bővebb információk a jelen Szabályzathoz
kapcsolódó
adatkezelési
tájékoztatóban
olvashatók
(link:
https://bit.ly/3tATtjN ).
A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni kizárásról, hogy az arra okot
adó tény, körülmény, illetve információ a fentiekben foglalat, Játék
időszakon belül, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A
kizárási eljárás megindítására legkésőbb a nyeremények sorsolásától
számított 3 héten belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőnek
nem áll módjában megvizsgálni a kizárás lehetőségét.
8. Adatkezelés és adatvédelem
– Az adatkezelés célja: a Játékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.
–
Részletezve:
a
FINA
Budapest
2022
Által
a
https://www.facebook.com/finabudapest2022 címen elérhető oldalon
szervezett Facebook üzenőfali Játékhoz kapcsolódó játékosok játékban
történő részvételükkor megadott adatainak adatkezelése a játék
biztonságos lebonyolítása érdekében, a játék időtartama alatt a játékhoz
kapcsolódó információk közlésérére, a nyertes értesítése, a Játék részés végeredményéről tájékoztatás, köszönetnyilvánítás, hogy részt vettek
a pályázaton.
– Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; a
Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
– A kezelt adatok köre: azonosítószám, nyilvános adatlap (profilkép, az
életkor 21 év feletti-e, nem, egyéb nyilvános adatok), email cím, a játékos
életkora, lakhelyének települése, valamint a nyertes neve, anyja neve,
címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő

aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi
igazolványszáma és aláírása.
– Az adatkezelési időtartama: a Játék lezárásáig
– Az adatok törlésének határideje: a rögzített adatok a Játék lezárását
követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek
– a direktmarketing célú megkereséshez adott önkéntes hozzájárulás
tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de
legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 12 hónap,
– az átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve,
címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő
aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi
igazolvány száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdése alapján nyolc év.
Az adatkezelésről bővebben a Játékos a Játékhoz kapcsolódó
adatkezelési szabályzatban olvashat, amely a következő linken érhető el:
https://bit.ly/3tATtjN .
9. Szerzői jogok
A Szervező tiszteletben tartja a szerzői jogokat és kérnek minden
Játékost, hogy a Játék tisztasága érdekében ne éljen vissza mások
szellemi alkotás, illetve személyiségi jogok védelméhez fűződő jogaival,
illetve azokat ne sértse meg. Azt a Játékost, aki más szerző szerzői,
egyéb szellemi tulajdonjoghoz fűződő vagy személyiségi jogát megsérti,
a Szervező kizárja a Játékból. A Játékosok által elkövetett esetleges fenti
vagy bármely egyéb jogsértésekre vonatkozóan a Szervező minden
felelősséget kizár.
10. Egyéb rendelkezések
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,

– hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a
nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név,
email cím, postacím, adószám és egyéb az 5. pontban leegyeztetett
kapcsolatfelvételi úton, általa önkéntesen megadott személyes adatait), a
Szervező és az Adatfeldolgozó a nyeremény kézbesítése céljából az
Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és
– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő)
jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a
játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat feldolgozza
ugyanezen célra.
– A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal
történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres
átadása után, de legkésőbb a nyertes játékossal történt sikeres
kapcsolatfelvétel után számított 30 nap múlva törli, kivételt képez
– a nyeremények adózása és nyilvántartása miatti kötelezettség okán
Szervező által kötelezően kezelt adatok a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdése alapján, és
– amennyiben az aktuális játékhoz kapcsolódik egy másik, külön
Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a
Játékos által elfogadott játékszabály.
11. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a
játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb
változtatásokra.
Ezt a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or
associated with Facebook.
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