Hamu és Gyémánt magazin hírlevél feliratkozó nyereményjátékának
szabályzata

1. A Játék és a szervezésben részt vevő szereplők (szervező, adatkezelő)
Jelen szabályzat a hamuesgyemant.hu weboldalon futó Hírlevél feliratkozó nyereményjátékra (a
továbbiakban: Játék) vonatkozik, melynek szervezője és lebonyolítója a Hamu és Gyémánt Kft.
(továbbiakban: Szervező/Lebonyolító). A Hamu és Gyémánt Kft. a jelen szabályzatban foglalt jogállása
alapján adatkezelőnek minősül. A Játékhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót a
hamuesgyemant.hu oldalon érhető el. A nyeremények átadását, jóváírását a Szervező végzi.

2. Kik vehetnek részt a Játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, cselekvőképes, valós adatokkal regisztrált internetfelhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik, ha
részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és megfelel a Játék alábbi feltételeinek (a
továbbiakban: Játékos).
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és
azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult
részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játékban nem vehetnek részt a
cselekvőképtelen, cselekvőképességükben korlátozott természetes személyek, továbbá a
Szervező/Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, a szervezésben és lebonyolításban
résztvevő munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és az említettek
Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal összefüggően a Szervező az alábbi e-mail
elérhetőségen nyújt felvilágosítást: szerkesztoseg@hamuesgyemant.hu. A játékban való részvétel
önkéntes és ingyenes. A játéktól bármikor, privát üzenet formájában, a Szervező e-mail címére:
szerkesztoseg@hamuesgyemant.hu küldött üzenettel azonnal, jogkövetkezmények terhe nélkül
vissza lehet lépni.

3. A Játék lebonyolítása, menete és időtartama
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Játékosoknak a hamuesgyemant.hu oldalon kell
feliratkozniuk a Hamu és Gyémánt magazin hírlevelére. A Szervező/Lebonyolító a véletlenszerűség
elvének eleget tevő www.random.org véletlenszám generátor segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki
a nyertes Játékost a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatbázisából. A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolásban minden Játékos egy regisztrációval vehet részt. A Szervező/Lebonyolítók a sorsoláson 5
(öt) db nyertest, illetve 5 (öt) db tartaléknyertest sorsolnak ki.

A sorsolás a Játékban érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában nem törölt, a jelen
Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő regisztrációk között történik.
A Játék időtartama: 2021. január 18. 10:00– 2021. február 28. 23:59

4. Nyeremény
A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, a hírlevélre feliratkozó nyertesek nyereménye: 5 db Hamu és
Gyémánt magazin tavaszi lapszám. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését
Szervező/Lebonyolító teljes egészében átvállalja.
A sorsolás időpontja:
2021. március 1. 14:00
A Szervezők fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának megváltoztatási
jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a hamuesgyemant.hu honlapon (a Játékszabályzat
módosításával) közzé teszik. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható,
kereskedelmi forgalomba nem hozható, illetve semmilyen módon nem értékesíthető. A
nyereménytárgyak megváltoztatásának jogát a Szervező/Lebonyolító fenntartja.
Szervező az eredeti nyereménnyel azonos értékű helyettesítő nyereményről nem köteles
gondoskodni, de élhet efféle felajánlással.
Tartaléknyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére. A
nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
-

a Játékra való jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének
részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a
nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező/Lebonyolító
kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet
vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat
nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek
együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a
nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a
Szervező/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége
A Szervező/Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a
nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb
okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem
A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy
adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére kizárólag a Játékhoz tartozó adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerint továbbítjuk. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8. pontban
meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag az
adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt határidőig, illetve a Játékos tiltakozó nyilatkozatának
kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő
kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a
Szervező/Lebonyolító tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény Játék szellemével ellentétesen
vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással
megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
A Játékból kizárásra kerül az a személy, aki a Játékban való részvétel feltételeinek nem felel meg. A
Játékból kizárásra kerül az a személy, aki robot, illetve spam program használatával, vagy egyéb más
csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A Szervező/Lebonyolító a hibásan kitöltött regisztrációért nem vállal felelősséget. A Szervező
jogosult a Játékból kizárni azt, aki a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg, vagy
a Játékban a szabályzatban előírt feltételek megsértésével, vagy megkerülésével, vagy egyébként
tisztességtelen módon vesz részt. A nyeremények sorsolásában kizárólag az a Játékos vesz részt, aki a
részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

10. Vegyes rendelkezések
A Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Az erre vonatkozó
tájékoztatást Szervező/Lebonyolító a Játék egyéb közleményével azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi.
A Szervező/Lebonyolító, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és
alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával
szemben érvényesítheti.
A Szervező/Lebonyolítók nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken
túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen
Játékszabályzatban szerepel. A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a
Szervező/Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő partnerek, és ezek
vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező/Lebonyolító kizárják a felelősségét
minden, a hamuesgyemant.hu honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért
támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem
nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők/Lebonyolító semminemű
felelősséget nem vállal.
Szervezők/Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.
A Szervező/Lebonyolítók fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely
Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve
felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és az általa történő nyeremény átadást. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni
minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervező/Lebonyolítónak okoztak.
Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
Budapest, 2021. január 18.

