Az Internorm az
„Költözünk!” elnevezésű online nyereményjátékának
részvételi és játék- és adatkezelésiszabályzata
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
Az „Költözünk!” elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és
lebonyolítója az Internorm Ablak Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Nyugati utca 10300/13
hrsz., cégjegyzékszám a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán: 13-09-133923, a
továbbiakban: „Szervező”). a
2. A JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
2.1. A Játékban részt vehet:
- minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy, aki magyarországi
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik
– aki a Játék időtartama alatt a www.facebook.com/Internorm.Magyarorszag oldalon a játékhoz
kapcsolódó poszt alá kommentben megírja válaszát, és megfelel a Játék valamennyi feltételének (a
továbbiakban: „Játékos”).
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Játék szervezésében vagy
lebonyolításában közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és
mindezek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.
2.3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat (a továbbiakban:
„Szabályzat”) és az alkalmazás felhasználási feltételeinek automatikus elfogadását jelenti.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2018. június 21. 20.00 órától 2018. július 1. 24.00 óráig tart.
4. A JÁTÉK MENETE, PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
4.1. A Játékban 2018. június 21. 20.00 órától 2018. július 1. 24.00 óráig beérkezett válaszok
vesznek részt.
4.2. A Játékban való részvétel önkéntes, melyben részt vesz minden 18 éven felüli természetes
személy, aki:
• valós Facebook-profillal és nyilvántartott magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel
rendelkezik,
• a Facebook-profilról bejelentkezve válaszol a www.facebook.com/internormablak oldalon
lévő kérdésre.
4.3. A Szervező az első 25 válaszolónak Otthonneked 2018 magazint küld ajándékba.
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4.4. A válasz akkor tekinthető beérkezettnek, ha 2018. június 21. 20.00 órától legkésőbb 2018.
július 1. 24.00 óráig a rendszer adatbázisában rögzítették. A válasz beérkezési időpontja az
alkalmazásban történő rögzítés esetén a szerver belső órája szerinti időpont. A fenti időpontig be
nem érkezett válaszok nem vehetnek részt a Játékban, így semmilyen jóvátételre sem jogosultak,
továbbá a be nem érkezett válaszokért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
5. NYEREMÉNYEK
5.1. Az első 25 (huszonöt) Játékos részére a Szervező játékosonként egy darab Otthonneked 2018
magazint küld ajándékba a Játékos által megadott postacímre.
5.2. A Játékos tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Szervező a Játékról az Internorm online megjelenéseiben, a www.internorm.hu, www.ablak-internorm.hu oldalon, illetve a
www.facebook.com/Internorm. Magyarország oldalon beszámoljon.
6. A NYERTES, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE
6.1. A Szervező munkatársa a nyertes Játékosokat legkésőbb 2018. július 14-ig a Facebookon
keresztül küldött privát üzenetben értesíti. A nyertes köteles 24 (huszonnégy) órán belül
visszaigazolni a Szervező részére, egyúttal megadva a nyeremény kézbesítésének postacímét, hogy
a Szervező megküldhesse részére a nyereményt.
6.2. A Szervező egy alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertes Játékost. Amennyiben a nyertes
értesítése az internetszolgáltató hibájából, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem
szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik.
Amennyiben a nyertes Játékos értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a
nyereménye átvételéért az értesítést követő 24 (huszonnégy) órán belül nem jelentkezik, vagy a
Játékból kizárták, úgy a nyereményre nem jogosult. A Szervező helyettes nyertest nem jelöl ki.
6.3. A Szervező a nyereményről való értesítés megküldésén túl a nyeremény kézbesítéséért
felelősségét kizárja.
6.4. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a
gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes gondnoka jogosult.
6.5. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem
hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
6.6. Fontos, hogy a Játékosok valós adatokat adjanak meg, ugyanis a valótlan, illetve hiányos vagy
téves, esetleg a Játékosok által nem használt adatok esetén a nyereményről nem értesülnek, ezért a
Szervező, vagy a Játék lebonyolításában a Szervező megbízásából részt vevő egyéb személyek
felelősséget nem vállalnak.
6.7. Amennyiben a Szervező megítélése szerint valószínűsíthető, hogy valamely szavazat valótlan
Facebook profilról érkezett, úgy a szavazat érvénytelennek minősül és az esetlegesen valótlan
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Facebook profilról szavazatot leadó Játékos a Játékból kizárásra kerül.
7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
7.1. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy az általuk elérhetővé tett
személyes adatokat (így facebook profilban elérhető elektronikus kapcsolat tartási címet, nevet és
postacímet) a Szervező a nyeremény kipostázásig kezelje Szervező munkatársa Facebook profilján
vagy e-mailcímén keresztül.
7.2. A Szervező a Játékos által megadott nevet és postacímet a nyeremény postára adását követő 3.
(harmadik) napon törli a munkatársa privát levelezéséből, aki adatfeldolgozóként jár el a nyeremény
kézbesítése érdekében.
7.3. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, aki a játékra való jelentkezéssel tudomásul veszik, hogy
az adatkezelés célja a nyeremény postázása.
7.4. Az adatkezelő és egyben feldolgozó
diana.incze@internorm.hu, incze.diana@gmail.com.

neve:

Incze

Diana,

elérhetősége:

7.5. Az adatkezelés időtartam: 2018. július 18-ig tart.
7.6. A kezelt adatok köre: elektronikus kapcsolattartási cím, név, postacím.
8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
8.1. Időnként előfordulhat, hogy a Szervező Facebook-oldala, az ott elérhető alkalmazás, és ezáltal
a regisztráció nem használható. Ilyen esetekre a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A
Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező Facebook-oldala,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan a
Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati
hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező nem felelős a Játékban
való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Szervező Facebook-oldala
használata során esetlegesen a Játékosnál felmerülő, illetve a Játék során bekövetkező késésekből
eredő vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és kizár mindenféle ebből
eredő, vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt.
8.2. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért. A Szervező kizár minden felelősséget
olyan tőle független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik személyek
tevékenységei miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet
is, ha a nyeremény átadása, a címmel járó feladatok megvalósítása a Szervezőnek nem felróható
okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a Játék határidejét
meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Játék időtartama alatt megváltoztassa.
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9.2. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben a Játékost terheli.
9.3. A Szervező jelen Szabályzatban foglalt játéka a Facebook-tól független, a Facebook részére
adatok nem kerülnek átadásra. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy Játékosok által megadott
válaszok a Szervező Facebook profilján lévő üzenet folyamból nem törölhetőek.
9.4. Jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a
Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
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