ROUST Hungary Kft. „A nem mindennapi Hendrick’s kvíz!”

MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
(„Játékszabályzat”)
1. A játék szervezője
1.1 A „A nem mindennapi Hendrick’s kvíz!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a ROUST
Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) (”Szervező”).
1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező
által megbízott ügynökség, az ID-PENTACOM Kft. (székhely: 1116 Budapest, Sztregova u. 22-28.)
(”Lebonyolító”) látja el.
2. A játék időtartama
A Játék 2015. július 16. napján 00 óra 00 perctől 2015. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig tart, a
periódus végéig beérkezett pályázatok közül kerül sor a sorsolásra az 4.2 pontban szereplő időpontban.

3. A játékban történő részvétel feltételei
3.1. Részvételi feltételek
3.1.1 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött,
legalább korlátozottan cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”), aki
megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének.
A Játékban a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül
közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, , valamint mindezen
személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem
vehetnek részt.
3.1.3 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Pályázat legkésőbb 2015. augusztus 31. napján 24 óra 00
percig regisztrálásra kerül. Az ezen időtartam után, vagy a Játék 2. pont szerinti kezdő időpontja
előtt beérkezett pályázatok a Játékban nem vesznek részt, így semmilyen jóvátételre nem
jogosultak, továbbá a be nem érkezett pályázatokért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
3.2. A Játékban való részvételhez a 2. pontban jelzett időtartamon belül a Játékosnak a promóciós
website-on (www.hendricksgin.hu) történő regisztrációja - a Játékban résztvevő személy nevének,
állandó lakcímének, e-mail címének és telefonszámának egyidejű megadása – után egy 3 (három)
kérdésből álló kvízt kell helyesen kitöltenie („Pályázat”). A Pályázatok beérkezési időpontja a promóciós
website-on való rögzítésnek a Lebonyolító szerverének belső órája szerinti időpontja.

Minden egyes Pályázat azonos eséllyel vesz részt a Játékban.
3.3.
Azon Játékosoknak a Pályázatai, amelyek a Játékszabályzatban leírt tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg érvénytelennek minősülnek és a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szintén
kizárásra kerülnek azon Játékosok Pályázatai, amelyekben a promóciós website-ot valamely játékos
bizonyítható módon megpróbálja manipulálni (feltörni, adatokat megváltoztatni stb.).
3.4. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok nevük, állandó
lakcímük, e-mail címük és telefonszámuk valamint pontos születési idejük megadásával küldenek be a
Játékba.
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Promócióból a Pályázatot, amennyiben a beküldő
Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok
nem valósak, tévesek vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
Játékszabályzatban írt (3.1. pontban jelölt) részvételi feltételeknek.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.
3.5. A Pályázatok hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés
stb.) a Szervező, a Lebonyolító és a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek nem
vállalnak felelősséget.
A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A
Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
3.6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal
a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak
minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név
alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen
játszani kívánó többi Játékost. A Játékból kizárt személyek a kizárással kapcsolatban a Szervezőnél
élhetnek kifogással, Lebonyolító a Szervező ilyen jellegű döntésével kapcsolatban semmilyen
felelősséget nem vállal.
4. Nyeremények, Sorsolás
4.1. A Játékban az alábbi nyeremények vesznek részt:
4.1.1.
4.1.2.

1 (egy) db fődíj egy Hendrick’s kerékpár
hetente 1 (egy), azaz összesen 10 (tíz) db 0,7 L kiszerelésű Hendrick’s gin

4.2. Szervező a Játék időtartama alatt érvényesen beküldött 3.2 pontban meghatározott Pályázatok közül
az alábbi időpontokban a 4.1.1. és 4.1.2. pontban meghatározott nyereményeket sorsolja ki:


2015. július 16. és 2015. augusztus 31. között minden lezárt hét utáni hétfőn. 16.00. órakor az
addig, - vagyis a Játék kezdetétől beérkezett érvényes Pályázatokból kerül kisorsolásra 1 (egy)
darab 4.1.2. pontban meghatározott nyeremény; 2015. szeptember 8. napján 15 óra 00
perckor, a 2015. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig beérkezett érvényes Pályázatokból a
4.1.1, pontban szereplő főnyeremény

Amennyiben a Játékos a 4.1.2. pontban meghatározott hetente kisorsolásra kerülő nyereményt egy
alkalommal megnyeri, a további sorsolásokban nem, csak a főnyeremény kisorsolásában vehet részt.
A pályázatok sorsolásainak végrehajtására a Lebonyolító irodájában, a 1063 Budapest Bajnok utca
13. címen kerül sor nem visszatevéses gépi véletlenszerű kiválasztási módszerrel.
4.3. A Lebonyolító a fentiekben írt sorsoláson tartaléknyertest húz a következők szerint



1 (egy) fő tartaléknyertes az 1 (egy) db fődíjra,
1 x 10 fő tartaléknyertes a 10 (tíz) 0,7L kiszerelésű Hendrick’s ginre

Amennyiben a fődíj vagy az egyéb nyeremények nyerteseinek Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a
nyertesek a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerülnek, illetve a nyeremény
számukra a nyertes félnek felróható okból nem válik átadhatóvá, úgy a tartaléknyertes válik jogosulttá a
Sorsolt ajándékra.
5. Nyeremények átadása
6.1. Szervező megbízásából a Lebonyolító a nyerteseket elsődlegesen a regisztráció során megadott email címen, ennek sikertelensége esetén egyetlen alkalommal egyéb elérhetőségeiken értesíti a sorsolás
eredményéről (a sorolást követő 10 munkanapon belül), illetve a nyeremény átadásának pontos
időpontjáról. Szervező a 4.1 pontban írt nyereményeket a Játék lezárását követő 60 naptári napon belül
személyesen adja át az adott nyertesnek egy előre egyeztetett helyszínen. A nyeremények kizárólag
személyesen vehetők át és másra nem átruházhatóak.
A nyeremény kizárólag 18 éven felüli személynek adható át, és ennek megfelelően a nyertes köteles a
nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni. A Szervező
megtagadhatja a nyereményátadását, amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja, ez
esetben a nyeremény átvételére a tartalék nyertes válik jogosulttá.
A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen
Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes
nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul így ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító
részéről nem értékelhető. Ha a nyereményátadása a nyertes Játékos részére meghiúsult, a nyeremény a
tartalék nyertes részére kerül átadásra.
5.2. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.3. A Szervező a nyeremény nyerteseinek a nevét és a nyereményátadáson készült felvételeket a
www.hendricksgin.hu weboldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat
beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település és irányítószám megjelölésével) jelenik meg,
amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
5.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak,
hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
5.5. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsoroltakon túl egyéb nyereményt.
5.6. A Szervező felhívja a figyelmet a felelősségteljes alkoholfogyasztásra.
6. Adózás
A nyeremények készpénzre nem válthatók, nem becserélhetők és másra át nem ruházhatók. A
nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények
fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az
nyeremények kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli.
7. Információ a játékról
7.1. A Játékról információk az értékesítési pontokon elhelyezett promóciós kommunikációs eszközökön,
és a www.hendricksgin.hu weboldalon érhetők el.
A jelen Játékszabályzat a www.hendricksgin.hu oldalon érhető el.
Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.)
hatálya alá.
8. Adatvédelem
8.1. A 4.5 pontban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1. nyertesség esetén a www.hendricksgin.hu oldalon nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és
irányítószám megjelölésével) és a nyereményátadásról készült felvételeket a Szervező és/vagy Lebonyolító
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
8.1.2. megadott személyes adataikat a Szervező a jelen Játék lebonyolítása (beküldött Pályázatok
ellenőrzése, sorsolás, nyeremény kiosztása, adókérdések rendezése), továbbá a jövőben marketingkapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása,
piackutatás) érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja, amíg az illető törölni
nem kéri a info@pentacom.hu e-mail címen, de legfeljebb öt (5) éves időtartamig. Az öt éves időtartam

leteltét követően a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek. Az
adatok kezelését és feldolgozását a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai útján jogosult végezni, a
személyes adatok további személy részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra.
8.1.3. a Játékosokról a nyeremények átadása során kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a
Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve
hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár
részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, azokat nyilvánossághoz
közvetítheti, sokszorosíthatja; és
8.1.4. a Játékban való részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat
minden rendelkezését.
8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az
adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi,
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban
leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen. A Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait
kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. A Játékos a személyes
adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a info@pentacom.hu e-mail címen. A törlés,
zárolás, helyesbítés és információ-szolgáltatás iránti kérelem teljesítésének határideje legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 5. munkanap.
Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervező a továbbiakban ne keresse meg őt és egy lemondó
nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) jelezheti: a info@pentacom.hu e-mail
címen.
8.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyereményátadása előtt kérelmezi.
8.4. A Játékos regisztrációjával, illetve Pályázatának elküldésével elismeri, hogy a Játékszabályzatot teljes
körűen megismerte, tudomásul veszi és feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt
valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.
8.5. Az adatok kezelését a Szervező, míg az adatok feldolgozását a Szervező megbízása alapján a
Lebonyolító végzi. A Szervező harmadik személynek a személyes adatokat nem adhatja át.
9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése
stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett
károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési,
kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak
lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
9.3. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező fenntartja a jogot, hogy a
Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa, vagy visszavonja.
Ebben az esetben a pályázati feltételek változásairól a www.hendricksgin.hu internetes címen
nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.
9.4. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés
nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési
jogát.
9.5.
Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
bejelentette, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-87614/2015.
9.6. A Szervező jelen Játékszabályzat és a Játékban megnyerhető nyeremények körének egyoldalú
változtatásának jogát fenntartja.
Budapest, 2015. július 10.

ROUST Hungary Kft.

