Maresi „FŐZD MEG ÁZSIÁT” elnevezésű nyereményjáték
Hivatalos játékszabály és adatvédelmi szabályzat
A játékban résztvevő személyek részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és
elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.
1. A játék szervezője:
„A Főzd Meg Ázsiát” nyereményjáték elnevezéssel a Maresi Foodbroker Kft. (székhelye:
1118 Budapest, Homonna u. 2-4., Adószám: 10567203-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-076829), továbbiakban „Szervező”, nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”.
A Játék lebonyolítója a Reverb Productions Kft. (székhely: 1024 Budapest Lövőház utca 31,
adószám: 12905517-2-41, cégjegyzékszám: Cg 01-09 709287, képviseli: Balog Helga
ügyvezető) mint lebonyolító (továbbiakban: ”Lebonyolító”).
2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:
A Játékban részt vehet minden
· 18. életévét betöltött nagykorú, devizabelföldi, magyar állampolgárságú természetes
személy,
· Aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban foglalt adatokat az ott leírtaknak megfelelően
hiánytalanul feltölti a Játék weboldalára (www.fozdmegazsiat.hu, a továbbiakban „Játék
oldala”), a továbbiakban „Regisztráció”, a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.
· A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, valamint alkalmazottaik és azok
a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan
személy, aki a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító
igazolvánnyal igazolható személynevet, és/vagy hatósági igazolvánnyal igazolható lakcímet
ad meg.
3. A Játék időtartama:
A Játékban szereplő termékek megvásárlásának időtartalma 2018. május 14. 00:00 órától –
2018. augusztus 31. 23:59 tart.
A Játéban való részvétel, azaz a regisztráció időtartama 2018. május 14. 00:00 órától – 2018.
szeptember 9. 23:59 óráig tart.
A Regisztrációknak a fenti időtartamban kell megtörténniük. A Játék időtartamától eltérő

időben történt regisztrációkkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és
után beérkezett regisztrációk érvénytelennek tekintendők.
A Regisztráció beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő
beérkezési időpont az irányadó.
4. A Játékban való részvétel menete:
A Játékban való részvételhez 1 db Shan’shi és 1 db Kikkoman bárhol, bármilyen típusú és
kiszerelésű termék vásárlása szükséges - akár különböző időpontban – 2018. május 14. és
2018. augusztus 31. között. A Játékban részt venni kívánó személy a
„www.fozdmegazsiat.hu” weboldalon tud regisztrálni a Játékra ahol a Játékban részt vevő
két terméket egyidejűleg regisztrálja.

A Játékban részt venni kívánó, a 2. pontban meghatározott személy a következők szerint
küldheti be Regisztrációját a Játékra.
A Játékban részt venni kívánó személy a „www.fozdmegazsiat.hu” weboldalon tud
regisztrálni a Játékra. A Játékban részt venni kívánó személy a Játék oldalán regisztrál a
következő személyes adatainak megadásával:






személyazonosító igazolványban szereplő családi- és utónév
saját e-mail cím
Shan’shi és Kikkoman termékvásárlást igazoló blokk/blokkok AP kódjai
termék vásárlásának helye
termék vásárlásának blokkon található dátuma és időpontja

A hivatalos játékszabály és adatvédelmi szabályzat elfogadása a sikeres regisztráció
előfeltétele. Amennyiben a Játékban részt venni kívánó személy a fenti adatokat nem, vagy
hiányosan tölti ki, a Játékban nem vesz részt. Minden Regisztrációról e-mailben kap értesítést
a Játékos. A Játékra regisztráló személy feliratkozhat az Emirates hírlevelére, mellyel
elfogadja az emirates.hu oldalon közölt általános szerződési feltételeket és szabályzatot.
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben, mikor a Játékos által igénybevett
Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül
álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat illetve azon regisztrációkat,
akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat valamely feltételének a Játékból kizárja.
Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más

személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás,
szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a
Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint
minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott
pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen
jogcímen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.
5. Általános információk a Játékban történő részvétel menetéről: 1 Játékos 1 AP kóddal
csak egyszer regisztrálhat.
Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be de az egy-egy darab Shan’shi és
Kikkoman termékek vásárlási adatait egy regisztráción (Pályázat) belül kell feltölteni.
Újabb Pályázathoz újabb AP Kód, Blokk kibocsátási dátum és időpontbeküldése
szükséges. A Szervező egy AP kódot, dátumot és időpontot, illetve egy Blokkot/számlát
csak egyszer fogad el érvényesnek a Játék ideje alatt. Azonos AP kódot, dátumot és
időpontot tartalmazó pályázatok közül a Szervező csak az időben elsőként beérkezőt
fogadja el érvényes Pályázatnak.
Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat,
azonban egy nyereményre jogosult.
Egy blokk adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több a
Játék fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a
regisztrációhoz megkövetel.
Csak azokat a vásárlást igazoló blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyeken a
Játékban résztvevő termékek –márkanevet is tartalmazó - megnevezése is szerepel.

A Játékos köteles megőrizni az AP kódot igazoló blokk eredeti példányát, vagy annak fotóját,
amin minden adat megfelelően, jól olvasható. A Nyertes a Nyereményt az eredeti példány
felmutatásával, vagy az arról készült jó minőségű fotó felmutatásával veheti csak át.
Kizárható a – akár az eredmény kihirdetését követően nyertesként kihirdetett és hivatalosan
értesített – Játékos, aki nem tudja felmutatni a felsorolt módon a Nyertes AP kódot igazoló
blokkot.
Az AP kód www.fozdmegazsiat.hu weboldalra való feltöltésének határideje: 2018.
szeptember 7.

6. Sorsolás:
A gépi sorsolásra 2018. szeptember 12-én kerül sor közjegyző hitelesítése mellett.
A sorsoláson valamennyi, a harmadik pontban megadott időpontban beérkezett érvényes
Regisztráció részt vesz.
A nyertesek listája – név és nyertes AP kódot – a sorsolást és érvényesítést követően a
www.fozdmegazsiat.hu oldalon egyaránt elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen
Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.
A nyertes értesítése a sorsolást követő 3 munkanapon belül történik meg.

7. Nyeremények:
1. díj: Kétszemélyes Ázsiai utazás az Emirates jóvoltából.
Felhasználási feltételek:
 A nyeremény becsült fogyasztói értéke: 500 000 Ft
 A repülőjegy a Turistaosztályra szól.
 A nyeremény 2019. március 31-ig beváltható. Az utazást 2019. szeptember 12-ig meg
kell kezdeni.
 A nyereményjegy két fő együttes utazására érvényes.
 Az ajándék nem átruházható, nem váltható készpénzre és a megadott útvonalra
érvényes, kizárólag az Emirates Airline járatain.
 A választható desztinációk reptérkód szerint a következők: BKK, CAN, CEB,
CGK, CGO, CRK, DPS, HAN, HKG, HKT, HND, ICN, INC, KIX, KUL, MNL,
NGO, NRT, PEK, PNH, PVG, RGN, SGN, SHA, SIN, TPE
 Emirates fenntartja a desztinációk változtatásának a jogát.
 Az érvényes utazási dokumentumok meglétéről az Emirates nem gondoskodik.
 A jegyek szabad helyek függvényében foglalhatók (legmagasabb U foglalási
osztályon) és nem érvényesek a kiemelt utazási időszakokban.
 A jegyek az eredeti nyereményutalvány ellenében vehetők át.
 Kontakt
a
nyeremény
beváltásához:
Tel:
061/5809405,
e-mail:
hungary.sales@emirates.com
2. díj: 3db Kétszemélyes
Főzőiskola felajánlásával.

Ázsiai

tematikájú

főzőkurzus

a

Chefparade

A nyeremény becsült fogyasztói értéke 25.990 Ft. A voucher érvényessége az átadástól
számított egy évig. A voucher birtokosa a voucheren feltüntetett egyedi vonalkód online
feltöltésével tud jelentkezni a www.chefparade.hu oldalon az egyik Ázsiai tematikájú

főzőkurzusunkra. A voucherrel történő jelentkezés aktiválása automatikus. A voucher
készpénzre nem váltható és nem értékesíthető.
A kurzus magába foglalja a szakácsuk által vezetett ételkészítést, a szükséges
alapanyagokat, a kötény és a főzéshez szükséges konyhai eszközök használatát, egy frissítőt,
és egy bevásárlólistát/receptsort. Kérdés esetén szívesen rendelkezésre állunk
az info@chefparade.hu oldalon, vagy a következő telefonszámon: +36 210 60 42.
ÁSZF: http://www.chefparade.hu/doc/aszf2018_0201.pdf
3 díj: 10 db Kikkoman és Shan’shi termékekből álló ajándékcsomag,
A nyeremény becsült fogyasztói értéke 5.000 Ft. A nyereményt átvevő Játékos a
nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi
keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával
szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk
kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében
tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy
harmadik személyt ért minden kárért. Szervező a nyeremény nyerteseknek való átadására
vállal kötelezettséget.
8. Nyeremények átadása, átvétele, tartaléknyertesek:
Lebonyolító a Játékosok közül a fent megadott időpontokban közjegyző hitelesítése mellett
nyertes Játékosokat sorsol. Díjankét két nyertes kerül kisorsolásra, melyből egy
tartaléknyertes.
A sorsolással és annak menetével, valamint eredményének kihirdetésével kapcsolatos
jogszabályoknak való megfelelés és ezen tevékenységekből fakadó minden felelősség
Lebonyolítót terheli. Lebonyolító a közjegyző költségét sem Játékosra, sem Szervezőre át
nem hárítja.
A Lebonyolító a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékost az általa a
regisztráció során megadott e-mail címen.
A Lebonyolító 3 alkalommal kíséri meg e-mailben elérni és tájékoztatni a kisorsolt AP kódot
beküldő Játékost akinek az utolsó e-mailtől számítva 5 napja van válaszolni és elfogadni a
nyereményt.
Amennyiben a nyertest nem sikerül elérni, vagy egyéb okból nem jogosult a nyereményére
(pl. a regisztráció során megadott személyes adatok nem igazolhatók igazolvánnyal, nem
rendelkezik a termék vásárlását igazoló, nyertes AP kódot tartalmazó blokk eredeti
példányával vagy fotójával stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és

a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé
válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre. Amennyiben a
tartaléknyertes sem jogosult a nyereményre, az adott nyeremény nem sorsolható ki, az
Szervező tulajdonában marad.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás regisztrációkat feltöltő, nem
szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett
eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat
időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását
megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
A nyereményt a nyertes Játékos személyesen – személyazonossága igazolását követően és a
vásárlást igazoló nyertes AP-kódot tartalmazó blokk felmutatásával – veheti át egy előre
egyeztetett időpontban, a Lebonyolító által megnevezett helyszínen. Abban az esetben, ha a
személyes átvételre nincs lehetősége a nyertesnek, tartaléknyertesnek, úgy a Lebonyolító
felajánlhatja a nyeremény kipostázását.
A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak
érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és
így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és
Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Lebonyolító a nyeremények átvételének
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható
meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
Amennyiben a nyertes Játékos személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény
juttatásának kérdésében, illetve a nyertes Játékos személyének meghatározásában a
Lebonyolító döntése végleges és nem vitatható.
9. Adók és közterhek:
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék
megfizetését a Szervező vállalja.
A nyeremény átvételének és annak használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény
átvételi helyszínére történő utazási költségek a nyertes Játékost terhelik.
10. Információ a Játékról:
A hivatalos Játékszabály megtalálható a http://www.fozdmegazsiat.hu oldalon.

A Játék online és social média felületeken, rádiós spotokban, újságokban és eladáshelyi
reklámfelületeken elhelyezett reklámanyagon kerül meghirdetésre.
A Játék ideje alatt (2018. szeptember 9-ig), a Szervező információs e-mail címet
(jatek@fozdmegazsiat.hu) üzemeltet, amelyekre küldött megkereséseket munkanapokon 12
órán belül válaszol meg.
11. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a
kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a 4. pontban meghatározott
adatokat kezeli
A nyertes Játékos, tartaléknyertes által bemutatott érvényes okmányok alapján rögzítésre
kerül a nyertes Játékos neve, lakcíme, valamint a nyeremény átadásához, a
kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi
megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.
A beérkezett Regisztrációk alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az
adatfeldolgozást végző alvállalkozó cég (Reverb Productions Kft., székhely: 1024 Budapest,
Lövőház utca 30) kizárólag e játék céljából dolgozza fel. Jelen Játék adatkezelője a
Szervező.
A Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos
játékszabályát
Játékosok kizárólag a jelen adatkezelési szabályzat kifejezett elfogadása esetén
vehetnek részt a játékban.
· adataik feldolgozását a Reverb Productions Kft. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca
31) végzi,
· Szervező a nyertes Játékos nevét és nyertes AP kódjait nyilvánosságra hozhatja a Játék
oldalán, legkésőbb 2018. szeptember 25-ig.
Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező
és Lebonyolító a Játék lezárását követően haladéktalanul megsemmisítenek, azok marketing
célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve azon Játékosok esetében, akik a
www.fozdmegazsiat.hu weboldalon az Emirates-nek megadják a hozzájárulásukat ahhoz,
hogy: a regisztráció során, önkéntes módon, az általuk megadott nevet és e-mail címet
marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezik a Maresi
Foodbroker Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.), számára a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. §-nak megfelelően, a Szervező www.fozdmegazsiat.hu címen elérhető
adatkezelési tájékoztatójának meghatározott feltételek szerint. Ezen felül a Szervező a
nyertesek regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyereménye kisorsolásával és
átvételével kapcsolatos adatokat 2024. december 31-ig őrzi meg. A személyes adatok
kezelése a regisztráció beküldésével kezdődik és – a nyertes Játékosok, és a marketingcélú
hozzájárulást megadók kivételével – a Játék végéig tart. Az adatok az adattulajdonos
(Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek
átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a
jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés
célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az
egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően,
bizalmasan kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség
szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti
személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, valamint azok kezeléséről való
tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni
kívánják adataikat az adatbázisból, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás
nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén teheti meg: a Szervező címére
„Maresi adattörlés” jeligével küldött levélben vagy e-mail küldésével. A Játék befejezését
követően a direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a
személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken kérhetik a Játékosok
e-mail útján az jatek@fozdmegazsiat.hu-n. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése
elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást követően haladéktalanul, de legfeljebb 7
napon belül törli a Játékos személyes adatait. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék
időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában megjelölt
adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból
való kizárásához vezet; valamint
amennyiben jogszabály a Szervező és/vagy Lebonyolító részére kötelező adatkezelést ír elő,
a Játékos által kért törlésnek a Szervező és/vagy Lebonyolító csak ezen kötelező adatkezelést
követően tud eleget tenni.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy

szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen
szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok
helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek,
sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és
minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény
átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül
ki.
A Játékos az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság
előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. A Szervező
megbízásából Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Nyilvántartási szám: NAIH 145447/2018.
12. Egyéb rendelkezések:
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.
A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt. A nyeremények készpénzre át nem
válthatók és át nem ruházhatók. Egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet, egyezőség esetén
a sorsolás sorrendje alapján az első nyeremény illeti meg.
A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi
felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek
között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során
keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak
felelősséget. A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia illetve megadnia,
amin a Játék ideje alatt értesíthető nyereményéről és a nyeremény átvétele érdekében
szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, az ebből fakadó Játékost ért
károkért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve
a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem
vállal.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail

cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vesz
igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal
kapcsolatos e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal
kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár. A Játékos
által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges
károkért vagy jogvitákért Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem
terheli.
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a
Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után.
A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű
felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
A Játékos az őt ért kizárásról a Szervező által küldött e-mailben értesül.
Ha a Játékos a regisztrálás közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségét a Játék oldalának rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Szervező és a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket minden, a Játék oldalát, online
felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben
a Játék oldalát, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési
igényt kizár a regisztráció során felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy softwarehibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája,
szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy
teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi
beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás,

számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a
Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek egyoldalú
módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a
www.fozdmegazsiat.hu oldalon értesülhetnek.
A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre. A Játékos a
Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve
kiegészítésére.

Budapest, 2018. május 14.

