ÁLLÁSBÖRZE A NAPLÓVAL 2019
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója az Inform Média
Lapkiadó Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11., Cégjegyzékszáma: 09-09-009213,
képviseli: Fodor István ügyvezető igazgató, a továbbiakban: Szervező). A Játékban való részvétel
feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató
tartalmazza.
2. A NYEREMÉNY
A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen játékszabályzatban foglalt
kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra.
Nyeremény: 100 000 Ft értékű ajándékcsomag = 1 db ASUS E402WA notebook + 1 éves
digitális Hajdú-bihari Napló előfizetés
3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött Magyarország területén állandó lakhellyel
rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek
(továbbiakban: Játékos); kivéve az Inform Média Lapkiadó Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §) pont).
4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A játék 2019. március 29-én 09:00 órakor kezdődik, és 2019. március 29. napján 16:00 óráig tart.
Az utolsó regisztrációs kérdőív leadási határideje 2019. március 29. 15:50.

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA
A játékot a Szervező a Hajdú Online (www.haon.hu), valamint a Hajdú-bihari Napló és a HAON
Facebook-oldalán hirdeti meg.
6. A JÁTÉK MENETE
6.1. Részvétel
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama alatt (2019. március 29. 09:00
óra és 2019. március 29. 15:50 között) a Szervező által megszervezett Állásbörze a Naplóval
(helyszín:4028, Debrecen, Kassai út.28. Lovarda) rendezvényen a regisztrációs kérdőív 1-3. pontjait
hiánytalanul kitöltse, majd a megfelelően kitöltött regisztrációs kérdőívet a helyszín bejáratánál
elhelyezett regisztrációs standon leadja.

Egy Játékos csak 1 (egy) db regisztrációs kérdőív kitöltéssel vehet részt a Játékban. A
Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó regisztrációs kérdőívek
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Azon regisztrációs kérdőívek,
amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból
automatikusan kizárásra kerülnek.
Tekintettel arra, hogy a játék fő célja az Inform Média Lapkiadó Kft. marketing adatbázisának
bővítése, a játékban való részvétel feltétele, hogy a Regisztrációs kérdőíven a Játékos
hozzájáruljon az Inform Média Lapkiadó Kft. általi, közvetlen üzletszerzési (reklám) célú
megkeresések fogadásához.
A sorsoláson az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Nyeremény: 100 000 Ft értékű ajándékcsomag = 1 db ASUS E402WA notebook + 1 éves
digitális Hajdú-bihari Napló előfizetés
6.2 Sorsolások
A nyeremények sorsolása:
2019. március 29. 16:00 Lovarda, 4028., Debrecen, Kassai u.28.
A sorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással kerül sor. A Játékos a játékban
való részvétellel elfogadja a kézi sorsolást, és annak alkalmazását a játékban. A jelen szabályzatban
meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül 1 nyertes kerül kisorsolásra. További 1
Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, aki a nyertes helyébe lép a Nyertes Játékból történő
kizárása esetén.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes regisztrációs kérdőíve
bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes, a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, vagy a
nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át.
6.3. A nyeremény átadása
A nyeremény átadására a sorsolást (2019. március 29. napján 16:00) követően azonnal személyesen
kerül sor, ha a nyertes a helyszínen tartózkodik: Lovarda, 4028., Debrecen, Kassai u.28.
A nyertes Játékos, személyazonosságának igazolását követően jogosult a nyeremény átvételére.
A nyeremény átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül.
A nyertes értesítése, a nyeremény kézbesítése
A nyertes nevét és lakhelyének közigazgatási megnevezését a Szervező Hajdú-bihari Napló
napilapban a sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül közzéteszi. A Szervező a nyertes
Játékost az általa megadott telefonszámon is értesíti a nyereményről, valamint tájékoztatást nyújt a
nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a nyertessel a megkereséstől és a Hajdú-bihari
Napló napilapban való megjelenéstől számított 10 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot és
nyereményéért nem jelentkezik, a nyertes nem jogosult a nyereményre.
Amennyiben a nyertessel való kapcsolatfelvétel sikeres, úgy a nyertes a Szervezővel egyeztetett
módon és időben, legkésőbb a sorsolástól számított 20 napon belül jogosult nyereményét átvenni.
Ezen időpontot követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

A nyertes nyeremény utólagos, nem a helyszínen történő átvétele esetén is köteles
személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes a jelen szabályzatban megadott határidőn belül nem jelentkezik
nyereményéért, vagy jelentkezik, de azt a megbeszélt időpontban nem veszi át vagy bármely más
módon nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében és emiatt a nyeremény
átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség
nem terheli ezzel kapcsolatban.
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt a sorsolást és az
adategyeztetést követően a Szervező adja át a nyertes részére.
Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes játékosok nevét, fotóját és lakóhelyének
közigazgatási megnevezését a kiadásában megjelenő Hajdú-bihari Napló napilapban és a
www.haon.hu hírportálon, valamint a Hajdú-bihari Napló és a HAON Facebook-oldalán.
6.5. Kizárás a játékból
A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét,


bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;



bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálta;



a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a
megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően
visszavonja;



jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, és az
ebből adódó, neki fel nem róható sikertelen telefonos értesítésből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági
igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.
8. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
Az Inform Média Lapkiadó Kft. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes
személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását,
továbbá személyes adataik védelmét.
A játékra való jelentkezéssel a játékos nyilatkozik, hogy megismerte az Inform Média Lapkiadó Kft.
(4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) adatvédelmi tájékoztatóját (megtekinthető a www.naplo.hu
weblapon az adatvédelmi tájékoztató menüpontban, a jelen adatkezelésre a 4.i) pont –
nyereményjátékok, szavazások, a 4.j) pont – közvetlen üzletszerzés, elektronikus direkt marketing,
valamint a 4.k) pont – közvetlen üzletszerzés, telefonos direkt marketing pontok vonatkoznak).

Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték fő célja, hogy az Inform Média Lapkiadó Kft. (4031
Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) mint adatkezelő, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések
jövőbeni lefolytatása céljából adatokat gyűjtsön. Ezért Játékos a jelentkezésével hozzájárul ahhoz,
hogy az Inform Média Lapkiadó Kft. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig –
közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott
elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján, postai úton vagy telefonon) megkeresse, illetve
részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.
Játékos hozzájárul, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, úgy nevét és lakóhelyének
közigazgatási megnevezését az Inform Média Lapkiadó Kft. nyilvánosságra hozza az alábbi felületen:
Hajdú-bihari Napló napilapban. A játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a
játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából, továbbá a nyertes nevének és
lakóhelyének (településszintű), nyilvánosságra hozatala céljából az Inform Média Lapkiadó Kft.
kezelje.
Játékos a jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a fent megadott hozzájárulás visszavonására az
adatkezeles@inform.hu, továbbá 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. szám alá küldött
nyilatkozatában van lehetőség. Amennyiben valamely Játékos ezt az adatkezelési hozzájárulását a
játék lezárása előtt visszavonja, úgy – a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - törlésre kerül
minden adata és a játékban/sorsoláson nem vehet részt.
Az Adatkezelési tájékoztató és a nyereményjáték szabályzat elérhetősége:
https://www.naplo.hu/allasborze_debrecen2019
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül
elfogadja. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója www.naplo.hu weblapon az adatvédelmi tájékoztató
menüpontban olvasható.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja
el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező az 5. pontban megjelölt napilapban és
honlapokon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek
szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy
hiányos adatszolgáltatásából (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Játékosok tudomásul veszik, hogy
a Játékban való részvétel önkéntes.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.
A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely
kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.
Inform Média Lapkiadó Kft. fenntartja magának a jogot ezen szabályzat egyoldalú módosítására.
A jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben a magyar jog irányadó.
Kelt: Debrecen, 2019. március 04.

