A(z) Nyír Plaza „Valami Amerika 3” („Nyereményjáték”) Hivatalos Szabályzata („Szabályzat”)
Kérjük olvasd át a Nyereményjátékban való részvétel felhasználási feltételeit, mivel a Játékban való részvétel a
Szabályzat elfogadásának minősül!
1. A Nyereményjáték és a szervező
1.1. A Nyereményjáték szervezője a(z) Nyíregyháza Plaza Kft. ( cg.: 01-09-705311; székhely: 1138 Budapest, Váci
út 178.) továbbiakban a Szervező, amely a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár.
1.2. Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban a szabályok megszegésének gyanúja merül fel, vagy bármilyen
egyéb visszaélésre kerül sor, ill. vis major esetén a Szervező törölheti illetve felfüggesztheti a Nyereményjátékot.
A Szervező döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
2. A Nyereményjáték időtartama: 2018.02.08. - 2018.02.12. 12:00
3. Részvételi szabályzat
3.1. A Nyereményjátékban részt vehet:
-

minden Magyarországon állandó, vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes
személy (a továbbiakban: Játékos).

-

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

3.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt
-

a Klepierre Management Magyarország Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint, ezen
személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

-

valamint a(z) Nyír Plazában üzlethelyiséget vagy pultot bérlő partnerek vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és
azt feltétel nélkül elfogadja.
3.4. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint
azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra
kerül.
3.5. A Nyereményjáték 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.
3.6. Az egyes nyereményeket megnyerő nyertesek a Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak
ahhoz, hogy nevük és nyereményük a(z) Nyír Plaza honlapján (www.nyirplaza.hu) a 9. pontban foglaltak szerint
nyilvánosságra kerüljön, továbbá kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak
ellenszolgáltatásra az adataiknak a Nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
3.7. A Szervező a Nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai
mulasztásokért, késedelemért és hibákért, valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.
3.8. A Nyereményjátékban való részvétel semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.
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4. A Nyereményjáték menete:
4.1. A játék a Nyír Plaza Hivatalos Facebook oldalán zajlik. Azon személyek vehetnek részt, akik 2018.február 08.
és 2018. február 12. 12:00 óra között a Nyír Plaza Hivatalos Facebook oldalán feltett kérdésre helyesen
válaszolnak. A Játékba történő regisztrálás a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
4.2. A Nyeremények sorsolása az alábbi módon történik:
A Nyír Plaza Hivatalos Facebook oldalára érkezett válaszok között gépi sorsolással.
4.3. A Szervező az 4.2. pontban meghatározott nyerteseken felül további egy pótnyertest sorsol ki.
5. Nyeremények és sorsolás:
5.1. A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők számára a következő nyereményeket biztosítja:
3db páros mozijegy a közönségtalálkozóval egybekötött Valami Amerika 3. bemutatójára, 2018.02.16-án.
5.2. A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem
ruházható át.
5.3. A

Szervezőt

a

Nyereményekkel

kapcsolatban

azok

átadásán

túl

felelősség

nem

terheli.

6. Nyertesek értesítése:
6.1. A nyertesekkel Facebook üzenetben és/vagy e-mail-ben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Nyereményjátékról szóló Facebook
bejegyzés alatti névre hivatkozással is segítjük.
6.2. Amennyiben a nyertessel a sorsolást követő 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes
nem

jogosult

a

nyereményre,

és

helyébe

a

4.3.

pontban

meghatározott

pótnyertes

lép.

7. Nyeremények átvétele
7.1 A nyereményeket a nyertesek a(z) Nyír Plaza irodájában, vagy a Cinema City-ben tudják átvenni személyesen
érvényes fényképes személyi azonosító okmány (személyigazolvány, vezetői jogosítvány, útlevél) felmutatása
után 2018.02.16-ig. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a
nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező
a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg.
7.1. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.
7.2. A Szervező által biztosított nyereményekhez tartozó közterheket a Szervező viseli.
7.3. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség
nem terheli.
8. A Szervező felelőssége
8.1 A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása
nélküli 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.
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9. Adatkezelés és adatvédelem
9.1. Adatkezelés
A Klepierre Management Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 178.; cégjegyzékszáma: 01-09-680412;
továbbiakban: „Adatkezelő”) a Nyereményjáték szervezőjének megbízásából a Játékosok jelen 9.2 pontban
meghatározott személyes adatait a jelen 9.3 pontban meghatározott célból a Játékosok önkéntesen adott, előzetes és
részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Nyereményjátékban történő önkéntes
részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak a jelen 9.2 pontban meghatározott személyes adatainak
kezeléséhez. A Játékos a Nyereményjátékokban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban
az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét és nyereményét nyilvánosságra hozza a Szervező
hivatalos Facebook/Instragram oldalán.
A Nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való
kizárásához vezet.
9.2. A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a jelen 9.3 pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a
Játékos a Nyereményjátékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – mint például név, email cím, levelezési cím, képfelvétel (a „Személyes Adat”).
9.3. Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogosult a Játékosok Személyes Adatait a Nyereményjátékban történő részvétel céljából, valamint
közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenység (elsősorban, de nem kizárólagosan elektronikus hírlevél
küldése) folytatása céljából kezelni.
9.4. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult a Játékosok Személyes Adatait a jelen 9.3 pontban meghatározott célból kezelni. Az
Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az Ön Személyes Adatainak kezelése során a Karma Kreatív Stúdió Kft
(8000 Székesfehérvár, Alvinczi u. 44., 07-09-019899) mint adatfeldolgozó jár el. Az Adatkezelő az Ön Személyes
Adatait (az adatfeldolgozón kívül) harmadik személynek nem adja át, sem ellenszolgáltatásért cserébe, sem
ellenszolgáltatás nélkül.
9.5. Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a Játékosok Személyes Adatait a jelen 9.3 pontban meghatározott célból a Játékosok
hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.
9.6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja a Játékosok Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a Játékosok Személyes Adatainak
megfelelő szintű védelmét garantálják.
9.7. Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás
nélkül díjmentesen visszavonhatják az alábbi e-mail címre küldött e-mailben nyirplaza@klepierre.com vagy az
alábbi levelezési címre küldött postai levélben 4400 Nyíregyháza, Szegfű u.75.
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9.8. Jogorvoslat
Az

Adatkezelő

ezúton

tájékoztatja

a Játékosokat,

hogy az

információs

önrendelkezési

jogról

és

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek
szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, (ii) kérheti az adatkezelőtől a
személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és
(iv) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett
nyilvántartásban: NAIH-70377/2013.
10. Moderálás, kizárás
10.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden felhasználói tartalomközlést megtagadjon, a felhasználói tartalmat
moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az
(alábbiakban meghatározott) Kifogásolható tartalmakat és/ vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet
saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál.
10.2. Ha jogszabály vagy a bírósági vagy hatósági határozat ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a
felhasználók személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, Szervező nyilvánosságra hozhatja a
felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy
minőségét.
10.3. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a
bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából
származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A Felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a
felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a
felhasználói tartalomra.
10.4. A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen
vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket tisztességtelen magatartással
megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszó többi résztvevőt. Felhívjuk a
Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja
a Játékost a Játékból.

11.

Vegyes rendelkezések

11.1. Ezt a Nyereményjátékot a Facebook Semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse
vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Nyereményjáték feltételei a játékosok számára kedvezőbbek
legyenek.

Budapest, 2018.02.07.
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