RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.

A Grand Tokaj Zrt. (székhely: 3934 Tolcsva, Petőfi Sándor út 36-40. továbbiakban:
Szervező) és az fps-Virgo Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1/A A/5;
továbbiakban: Lebonyolító) által szervezett Grand Tokaj aszú – Nyerj napi egy aszút
vagy borkóstolót! wall poszt nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) minden olyan 18.
életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Facebook
közösségi oldal regisztrált tagjaként a Grand Tokaj Facebook oldal lájkolója, és nem esik a
13. és 14. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

1.1

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos
Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.2

A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező és a Lebonyolító semmiféle áru,
illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.

A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és
üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és
kötelességük nincs.

2.

A Grand Tokaj Facebook oldal falán, játékidőszakban kihelyezett posztokra játékidőszakon
belül adott minden egyes lájk vagy komment egy Pályázatnak minősül. A Pályázat akkor
tekinthető sikeresnek, amennyiben a komment vagy a lájk jel megjelenik a Grand Tokaj
Facebook falán valamely játékidőszaki poszt alatt. A Játék időtartama alatt összesen 1 darab
lájkkal vagy kommenttel is van lehetőség nyerni. A játékidőszakon belül adott minden egyes
további lájk vagy komment további Pályázatnak minősül, és további egy esélyt jelent a napi
nyeremények, illetve a főnyeremény sorsolása során. A felhívásnak megfelelő Pályázatok
közül a Szervező sorsolás útján választja ki a napi nyerteseket, illetve a fődíj nyertesét. A
napi nyertesek nyereménye nyertesenként 1 palack 0,5l-es 2013-as 5 puttonyos aszú. A fődíj
nyertesének a nyereménye negyedmagával (4 fő részére) szóló borkóstoló és pincelátogatás
a Grand Tokaj Zrt. Szegi Pincéjében és egy éjszaka 4 fő részére a tokaji Hotel Kelepben
(http://www.hotelkelep.hu/), félpanziós ellátással. A főnyeremény előzetes időpont
egyeztetés alapján 2018. május 31-ig vehető igénybe, az ünnepi időszak kivételével.
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Előzetes helyfoglalás nem történt, a helyek a szabad szobák függvényében foglalhatók. A
nyeremény érvényességi ideje nem meghosszabbítható, melyre Szervező felhívja a Nyertes
figyelmét. Amennyiben a Fődíj nyertes a nyeremény érvényességi idején belül a fődíj
nyereményt nem használja fel, úgy az igénybevétel jogát elveszti, mely tekintetben Szervező
minden kártérítési és egyéb megtérítési igényt kizár. A főnyeremény az utazás és az
igénybevétel során felmerülő egyéb járulékos költségeket nem tartalmazza.
A napi nyeremények kézbesítése futárszolgálattal történik, előzetes adategyeztetést
követően. A nyerteseket a napi, illetve fődíj nyertesként történő kisorsolásukat követően 5
munkanapon belül értesítjük Facebook kommentben és lehetőség szerint Facebook
üzenetben.
A nyertes az értesítést követő 5 munkanapon köteles a kapcsolatot felvenni a Szervezővel, és
megadni a nyeremény szállításához szükséges adatait. Amennyiben a nyertesekkel az
értesítést követően 5 munkanapon belül nem sikerül fenti adatokat egyeztetni, helyettük
tartaléknyertest hirdetünk – kisorsolásuk sorrendjének megfelelően - és az eredeti nyertesek
a továbbiakban nem lesznek jogosultak a nyereményre. Minden napi nyertes és fődíj nyertes
mellé 2 fő tartaléknyertest sorsolunk. A fent megjelölt rendelkezések érvényesek a kiesett
nyertes helyébe lépő, valamint az első helyen kisorolt tartalék nyertesekre is.
3.

A Játék 2017. november 10. 18.00 és december 23. 24.00 óra között kerül megrendezésre.

4.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes
hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy
elkésett válaszokért. A válasz elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a
megérkezés bizonyítékaként.
A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával 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.
A Szervező kizárja a felelősséget a játék oldal rajta kívülálló okból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a játék oldal nem vagy korlátozottan használható,
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ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
5.

Egy Játékos érvényesen több Pályázatot küldhet be. Amennyiben egy Játékos több
Pályázatot küld be, az napi, illetve fődíjként történő kisorsolására több esélyt kap. Egy napi
nyertesnek többször is van esélye, hogy napi nyertesként kisorsolásra kerüljön, illetve egy
nyertes napi nyertesként történő kisorsolása nem zárja ki, hogy a fődíj nyerteseként
kisorsolásra kerüljön.

6.

A nyeremények nem átruházhatók, nem cserélhetők, készpénzre nem válthatók, továbbá
üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos. A játékidőszak alatt minden nap 1
fő napi nyertes és a játékidőszakot követően 1 fő fődíj nyertes kerül kisorsolásra, aki
negyedmagával jogosult a 2. pontban részletezett nyeremény igénybevételére a fent
részletezett feltételekkel. A sorsolás gépi úton történik, véletlenszerű kiválasztásos
sorsolással, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolások helyszíne: fps-Virgo Kft.,
3526 Miskolc, Arany János tér 1/A A/5. A Játékban minden napi nyertes és a fődíj nyertese
mellé 2 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akik nyertesként történő kisorsolásuk
sorrendjében lépnek az elsőként kisorsolt nyertes helyébe, amennyiben az eredeti nyertest a
kapcsolatfelvételtől számított 5 munkanapon belül nem sikerül elérni, vagy pályázatuk
bármely okból érvénytelen vagy kizárásra kerül. A sorsolás nem nyilvános. A napi nyertesek
sorsolása mindig a tárgyidőszakot követő első munkanapon 14:00-kor történik. A fődíj
nyertesének sorsolására 2017. december 27. 14:00-kor kerül sor. Amennyiben a nyertes
játékosok nyereményüket nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhetik.

7.

A Szervező a nyertes Játékosokat – írásban – kommentben és lehetőség szerint Facebook
üzenetben értesíti a játék adott napi zárását követő 5 munkanapon belül. A nyertesek
továbbá kihirdetésre kerülnek a Grand Tokaj Facebook oldalán és az aszu.grandtokaj.hu
kampányoldalon. A Játékosok az értesítés ilyen módjához a játékban történő részvételükkel
kifejezetten hozzájárulnak.

8.

A Szervező a főnyereményt előzetes időpontegyeztetés alapján adja át. A nyereményre
jogosult nyertes Játékosok (nyertes és fődíj nyertes) az értesítés beérkezésétől számított
maximum 90 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények
átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos
nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul,
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úgy ezen körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a
Lebonyolító a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül
tudja biztosítani, ezt követően a nyeremények nem vehető át, a Játékos a nyereményre való
jogosultságát elveszíti.
9.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén
bármely,

a

jelen

Részvételi-

és

Játékszabályzatban

meghatározott

nyereményt

(ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és
Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező
ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

10.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg
a jelen Részvételi - és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező a nem valós
adatokat megadó résztvevőket a játékból kizárhatja. A játékkal kapcsolatos, a Facebook fiók
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű
felelősségét kizárja.

11.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények
átadásának a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a
nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

12.

A Játékból ki vannak zárva a Grand Tokaj Zrt, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott
közeli hozzátartozói; az fps-Virgo Kft. és kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés
1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói.

13.

A Lebonyolító és a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy
jogosult-e részt venni a Játékban. A Lebonyolító a Játék bármely szakaszában jogosult
kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen
vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni vagy a Játékot
bármely módon manipulálni.
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14.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a
nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

15.

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Grand Tokaj Facebook oldalán és az
aszu.grandtokaj.hu kampányoldalon érhető el.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett

16.

promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást
követ el.

1.1

Adatkezelési nyilvántartási szám:
Szervező részről: NAIH-132682/2017.
Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során az általa megadott személyes adatainak
felvétele, kezelése, feldolgozása történik. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és feldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott, önkéntes
hozzájárulása.

Az adatkezelés céljai:
-

jelen Játék lebonyolítása, a nyeremények sorsolása, átadása

-

a fődíj nyertes adatainak továbbítása a Hotel Kelep részére

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) értelmében a játékosok személyes adatait az fps-Virgo Kft. dolgozza fel,
és a Szervező kezeli. Adatkezelő és feldolgozó részéről az adatkezelésre, feldolgozásra
kijelölt munkavállalóik, valamint mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az
adatkezelésre, az adatok megismerésére, azok feldolgozására. A játékban történő önkéntes
részvétellel a Játékosok hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik
jelen szabályzatban foglaltak szerinti feldolgozásához és kezeléséhez, ennek megfelelően
kifejezetten hozzájárulnak, hogy:
- személyes adataik az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat az Adatkezelő esetleges tiltási, törlési nyilatkozat kézhezvételéig, de legkésőbb a játék lezárását követő 100
napig kezelje– jelen promóciós játék során, annak teljesítése érdekében, a játék
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lebonyolítása, nyertesek kisorsolása, nyeremények átadása céljából, annak keretében
kezelje.

A Játékosok a promóciós játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az
esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül a nevüket saját felületein
közzétegye. A Játékosok nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékkal
összefüggésben történő nyilvános közzétételéért, vagy egyéb, jelen szabályzat alapján
megvalósított adatkezelésért. Jelen játékszabályzatban és

az

Infotv-ben rögzített

kötelezettségek teljesítéséért a Grand Tokaj Zrt., mint adatkezelő felel. Adatkezelő az általa
kezelt személyes adatokat a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő célra nem használja fel,
és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a
nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés bekövetkezésétől. Az adatokat Adatkezelő a Játékos
törlési kérelmének elintézéséig kezeli.
A játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, amennyiben az
adatkezelés jogellenes; hiányos vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki; vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés
határideje lejárt; illetve amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.
A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a 15 napos
határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése
esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben
eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
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A játékosnak a törlési kérelmet – illetőleg egyéb észrevételeit –az adatkezelő részére
szükséges eljuttatni. Ennek megfelelően a játékos bármikor korlátozás és indokolás
nélkül,

ingyenesen

visszavonhatja

hozzájárulását

a

Szervező

adatkezelése

vonatkozásában, a Grand Tokaj Zrt. 3934 Tolcsva, Petőfi Sándor utca 36-40. címre
vagy a marketing@grandtokaj.com e-mail címre eljuttatott törlési nyilatkozattal
adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek az adatok.
Ugyanezen elérhetőségen gyakorolhatják a játékosok az adatkezeléssel kapcsolatos
valamennyi jogukat. Az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem
állíthatók helyre.

17.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó
tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi.

Budapest, 2017. november 10.

Grand Tokaj Zrt.
Szervező
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