A Magyar Elektrotechnikai Egyesület nyereményjáték szabályzata
a
„Mi a pálya? Like verseny”
kapcsán
A jelen szabályzat szerinti nyereményjátékot a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em., 01-02-0000390,
adószám: 19815754-2-42, telefonszám: 06-1-353-0117, e-mail: mee@mee.hu,
képviseli: Günthner Attila irodavezető, a továbbiakban: Szervező) önállóan
szervezi az a jelen szabályzat alapján:
1. A nyereményjáték adatkezelője a Szervező. A nyereményjáték időtartama
alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a Mi a
pálya? weboldalon. A szabályzat módosításait, valamint a játék esetleges
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező e weboldalon teszi közzé.
2. A nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos
döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal
kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja
a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen
történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.
3. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a
nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a játék
kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel,
vagy vis major esetén.
4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékszabályzatot,
vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa, de arról a weboldalon
keresztül köteles értesíteni a weboldal felhasználóit, valamint a játékban
résztvevőket.
5. A játékban történő részvétel a mindenkor hatályos nyereményjáték
szabályzat megértésének és elfogadásának minősül.
I.

A játék meghatározása

1. Tárgynyeremény (lásd: A nyeremény fejezetet) kiosztása azok között, akik a
játék feltételeit (lásd: alább) teljesítették.
2. A játék időtartama: 2018. október hó 1. napjától 2018. november hó 30.
24:00 óráig tart.

3. Az eredményhirdetésre 2018. december hó 1. napján12:00 órakor kerül sor.
a. A játékban történő részvétel feltételei (kizáró tényezők):
1. A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, az alábbi
kivételekkel: a játékban nem vehetnek részt
a. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint, ezen személyeknek a hatályos Ptk. -ban meghatározott
közeli hozzátartozói; valamint
b. a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és
lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, és ezen
személyeknek a hatályos Ptk.-ban meghatározott közeli
hozzátartozói.
2. Amennyiben az alább meghatározott selfie közerkölcsöt sért, alkalmas
közbotrány okozására, a Szervező jó hírnevének, az ő, vagy harmadik
személy más, méltányolható jogainak, érdekeinek megsértésére, vagy
megvalósítja a jogsértést, úgy a Szervező a játékost a játékból kizárhatja.
b. A játékban történő részvétel feltételei (teljesítendő feltételek):
1. A játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik teljesítik a
következő feltételek mindegyikét:
a. akik „Mi a pálya?” rendezvény helyszínén selfie-t készítenek és
b. azt a #miapalya hashtaggel facebook.com vagy instagram.com
közösségi oldalukon nyilvánosan megosztják, vagy megosztják a
Szervező közösségi oldalán, és
c. a nyereményjáték ideje alatt, beleértve az eredményhirdetést is,
tehát 2018. december 1. 12:00 óráig ott megőrzik (nem távolítják
el),
d. elfogadja azt, hogy a nyertes nevét a Szervező a közösségi
oldalain (facebook és instragram) és weboldalán (www.mee.hu)
közzéteszi,
e. elfogadja azt, hogy a megfelelő módon feltöltött képeket a
Szervező a helyszíneken LED kivetítőn meg fogja jeleníteni,
ingyenesen (lásd részleteket alább),
f. elfogadja az adatvédelmi tájékoztatót, amely elérhető itt:
http://miapalya.mee.hu/files/files/like_verseny_adatvedelmi_taje
koztato.pdf
g. elfogadja a jelen nyereményjáték fenti feltételeit (a játékban
történő részvétellel ez megtörténik).

2. A selfie olyan kép, amelyet a játékos önmagáról készít.
3. A játékban egy játékos több, a játék feltételeinek megfelelő selfie-vel is
részt vehet, nincsen maximális limit.
4. A játékban történő részvétellel a játékosok tudomásul veszik és elfogadják
azt a tényt, hogy a feltöltött, és a #miapalya hashtaggel ellátott selfie-k a
rendezvények helyszínén LED falon megjelenítésre kerülnek a
https://slidesome.com/slideshows/mi-palya-mszaki-palyavalasztasifesztival-2018/ alkalmazás keretein belül, teljesen ingyenesen. Tehát a
játékos a kép(ek) megjelenítéséért nem jogosult jogdíjra.
5. Szervező kijelenti és elismeri, hogy a képek szerzői joga a játékost illeti meg,
a jog nála is marad, a Szervező kizárólag a rendezvények időtartamára
kap ingyenes publikálási jogot, a képek nem kerülnek lementésre, tárolásra
és más módon megjelenítésre.
c. A nyertesség megállapítása
1. A játékban résztvevők között a tárgynyeremények nyertese az lesz, aki
a. az előző pontokban megállapított feltételek mindegyikét teljesíti,
és
b. számszerűen a legtöbb „like”-ot szerzi meg.
2. A Szervező a nyertességet 2018. november hó 30. napja 24:00 órai
állapotot figyelembe véve állapítja meg 2018. december hó 1. napján 12
órakor.
3. Amennyiben a nyertes a Szervező megkeresésére 5 napon belül nem
reagál, úgy a második legtöbb „like”-ot megszerző válik nyertessé. Ekkor a
Szervező a kihirdetett nyertes nevét módosítja és közzéteszi az új nyertes
nevét azon a helyen és módon, ahogyan az első nyertest kihirdette.
d. Kapcsolatfelvétel a nyertessel és a nyeremények átadása
1. Szervezető a nyertessel a közösségi oldalon keresztül, privát üzenet
formájában veszi fel a kapcsolatot és egyeztet.
2. Amennyiben a nyertes a megkeresésre 5 napon belül nem reagál, úgy a
második legtöbb „like”-ot megszerző játékossal, azaz nyertessel veszi fel a
kapcsolatot a Szervező a fent említett módon.

3. Amennyiben ez a megkeresés is
eredménytelennek nyilvánítja a játékot.
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4. A nyeremények személyesen vehetőek át közösen megfelelő időpontban
és helyszínen.
II.

A nyeremény

1. A nyereményjáték nyereménye: 1 db. extra belépő a HUNGARORING-en
2019. áprilisában megrendezésre kerülő WCTR túraautó-világbajnokságra.
2. A nyeremény más termékre nem cserélhető, továbbá készpénzre nem
váltható át, valamint más személyre nem ruházható át.
III.

Adatvédelem

1. A nyereményjátékkal kapcsolatban az adatvédelemre vonatkozóan a
Szervező külön tájékoztatót tett közzé a Mi a pálya? weboldalon, amely a
Belső Adatvédelmi Szabályzat mellékletét képezi.
2. A Szervező a jelen játékszabályzatban is felhívja a résztvevők figyelmét
arra, az adataik kezelésének jogalapja a résztvevők, mint érintettek
önkéntes hozzájárulása a játékszabályzat, valamint a Belső Adatvédelmi
Szabályzat mellékletének megértését és elfogadását követően, célja
pedig a játékban történő részvétel, továbbá a nyertesség megállapítása,
valamint a nyertes azonosítása, és a kapcsolattartás.
IV.

Egyéb

1. A jelen szabályzat mellékletét képezi annak rövid kivonata, amely a
természetes személyeket a legfontosabb részvételi feltételekről, a
nyereményről és másról tájékoztatja.
2. Tekintettel arra, hogy a játékban történő részvétel ingyenes (tétfizetéshez
nem kötött), továbbá arra, hogy a selfie-kre leadott „like”-ok számához
kötött, így a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
hatálya alá nem esik, nem engedélyköteles, és nem bejelentés-köteles
tevékenység. Amennyiben Szervezőnek adófizetési kötelezettsége
fakadna a jelen nyereményjáték szervezéséből, azt a játékban
résztvevőkre, vagy a nyertesekre nem hárítja el, maga viseli.

Lezárva: 2018. szeptember hó 30. napján
Günthner Attila irodavezető
Magyar Elektrotechnikai Egyesület

