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„Simple nyereményjáték – Nyerj 3 millió forintot!”
Részvételi és nyereményjáték szabályzat
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc,
Lévay J. 2.) által üzemeltetett, https://szallas.hu/nyerj-3-milliot játék weboldalon (továbbiakban
Nyereményjáték weboldal) elérhető „Szallas.hu – Simple nyereményjáték – Nyerj 3 millió Forintot!”
elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A játék szervezője és lebonyolítója a Szallas.hu Kft. (továbbiakban: Szervező)
A Szervező weboldala: http://www.szallas.hu
A játék szervezőjének irodája: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. és 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan
elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban
foglaltakat.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint annak
résztvevőire (a továbbiakban: Játékos), és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban
igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.
A Facebook.com Játékhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett
szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

1.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14 évnél idősebb természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve a regisztrációhoz szükséges +36/20-as; 30-as; 70-es; 31-es
előhívójú mobiltelefonszámmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek
maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele
(továbbiakban: Játékos).
Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – a 14. életévét betöltötte, de a
18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül,
a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére,
valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes
képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel
együtt – jogosult.
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A Játékban magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

●
●

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények felajánlói, stb.)
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a
Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak,
továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást
kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes
úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti;
d) a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy
a sorsolást megelőzően visszavonja.
A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a
valóságnak.

2.

A Játék leírása

A Játék során, annak időtartama alatt a Játékos a lentebb meghatározottak szerint virtuális
sorsjegyekhez (a továbbiakban: Sorsjegyek) juthat hozzá, amelyekkel a Játék időtartama alatt tartott
sorsolások útján különböző nyereményeket, valamint a Játék időtartamának végén főnyereményként
egy nettó 3.000.000,– Ft, azaz nettó (SZJA és EHO levonása utáni) hárommillió forint értékkel feltöltött
bankkártyát nyerhet.
A Játékban történő jelentkezés módja a tudásalapú kérdés helyes megválaszolása, a kért adatok
valós és hiánytalan megadása, a Szervező és az OTP Mobil Szolgáltató Kft. marketing és közvetlen
üzletszerzési célú megkeresés céljára adott adatkezelési hozzájárulások megadása a Nyereményjáték
weboldalán. A feliratkozás akkor véglegesül, ha a Játékos a fentebb jelzett weboldalon erre a célra
kialakított felületen megadja a feliratkozási folyamat során általa megadott telefonszámra a Szervező
által SMS-ben küldött kódot. (Amennyiben a Játékos nem kapta meg az SMS-ben küldött kódot, akkor
a Szervező ügyfélszolgálatán jelezheti azt a +36 30 344 2000-as telefonszámon 8:30 és 19:30 között.)
A Játékban való részvételre a fentiek szerint jogot szerzett Játékos az alábbi módokon juthat
Sorsjegyekhez:
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A.) A Játékos a Játék időtartama alatt a Szallas.hu weboldalon keresztül lebonyolított, a szállásadó
által érvényesen visszaigazolt, azaz elfogadott szállásfoglalás esetén foglalásonként 10 darab
Sorsjegyet kap. Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 20 db sorsjegyet gyűjthet a foglalása
által, azaz 2 db szállásadó által érvényesen visszaigazolt, azaz elfogadott szállásfoglalást vesz
figyelembe a Szervező a Játék időtartama alatt.
B.) A Játékos a Játék időtartama alatt a Szallasguru.hu weboldalon keresztül utalványt vásárolt, és
a szállásadó részére az utalvány összegét kifizette. Vásárlásonként 10 darab Sorsjegyet kap.
Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 20 db Sorsjegyet gyűjthet az utalvány vásárlása által,
azaz 2 db szállásadó részére kifizetett utalványt vesz figyelembe a Szervező a Játék időtartama
alatt.
C.) Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt letölti a Simple alkalmazást és abban sikeresen
regisztrál, 3 darab Sorsjegyet kap.
A felhasználó a következő lépéseket kell elvégezze, hogy a Sorsjegyhez hozzájuthasson.
1.) Simple alkalmazás letöltése a mobiltelefonra. Az alkalmazás az alábbi linkekről tölthető le:
● Android operációs rendszerre:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otpmobil.simple
● iOS operációs rendszerre: https://itunes.apple.com/us/app/simplelabs/id819236628?ls=1&mt=8
● Windows Phone operációs rendszerre: https://www.microsoft.com/huhu/store/apps/simple-vedd-egyszeruen/9nblgggxz8nj
2.) A letöltést követően az okostelefonján regisztrálnia kell email címével a Simple rendszerébe.
Ha ez sikeresen megtörtént, a Simple egy elektronikus üzenetet küld a megadott email címre
erről.
3.) Ezt követően a Játékos a Nyereményjáték weboldalán megadja a Simple regisztrációhoz
használt email címét.
4.) Az email cím ellenőrzése után a Játékos megkapja a Sorsjegyet, melyet Szervező emailen
keresztül küld el, valamint a Játékos profilján is megjelenik.
Azok a Játékosok, akik már korábban is rendelkeztek Simple alkalmazás regisztrációval, szintén
hozzájuthatnak a 3 darab Sorsjegyhez, amennyiben megadják a Simple regisztrációhoz használt
email címüket.
D.) Amennyiben a Játékos a Játék időtartama alatt a Simple alkalmazáson keresztül az alábbi
szolgáltatások valamelyikében fizetős tranzakciót hajt végre, és az azért kapott kód(ok)at beváltja a
Nyereményjáték weboldalán, minden egyes beváltott kódért 1 db Sorsjegy jár.
● Jegy
● Mozi
● Parkolás
● E-matrica
● Cinema City
● Taxi
● Automata
● Mobilpincér

A felhasználó a következő módon juthat a Simple tranzakciók után járó Sorsjegyéhez:
1.) Minden, a fentiekben felsorolt, a Simple-ön keresztül végrehajtott fizetős tranzakció után a
Simple emailben küld egy kódot a felhasználónak.

3

„Simple nyereményjáték - Nyerj 3 millió forintot! ” Részvételi és nyereményjáték szabályzat

2.)
3.)

Ezt a kódot a Játékos megadja a Nyereményjáték weboldalán.
Ezután a Szervező emailen keresztül küldi el a Sorsjegyet, valamint a Játékos profilján is
megjelenik az.

E.) A Játékosnak a Nyereményjáték weboldalán erre a célra kialakított felületen lehetősége van
harmadik személyeket meghívni a Játékban való részvételre. A Játékos annyi Sorsjegyet kap, ahány
általa meghívott harmadik személy a Játék időtartama alatt véglegesíti a Játékra való regisztrációját
a fentiek szerint.
A Játékos harmadik személyt emailben vagy Facebookon keresztül tud meghívni a Nyereményjáték
weboldalán a „Hívd meg barátaid” menüpontra kattintva. Ilyenkor egy egyedi link jön létre, amelyen
keresztül azonosítható, hogy a Játékos hívta meg a harmadik felet emailben vagy a Facebookon
keresztül. Sorsjegyet csak azután kap a Játékos, ha a harmadik fél regisztrált is a Játékba, ilyenkor
Szervező emailen keresztül küld el, valamint a Játékos profilján is megjelenik az. A harmadik fél a
regisztrációját követően szintén egy Sorsjegyhez jut, amit a Szervező emailen keresztül küld el neki,
illetve megjeleníti a személyes profilján is. A Játékos vállalja, hogy harmadik személy meghívásakor
tisztességesen jár el, nem spammel, és a meghívásnál felelősséget vállal a használt email címért.
F.) Amennyiben Szervező a Játék időtartama alatt a Sorsjegyek megszerzésére a fentieken túl
további lehetőségeket kíván biztosítani, úgy arról a Játékost a feliratkozáskor megadott email címére
küldött elektronikus levél útján értesíti, illetve ezen lehetőségeket folyamatosan közzéteszi a
Nyereményjáték weboldalán.
A Játékos a Sorsjegyeket a Játékra való jelentkezés során megadott email címre a Szervező által küldött
elektronikus levélben kapja meg, valamint a Játékos a Sorsjegyeket a Nyereményjáték weboldalon a
Profil menü pont alatt is megtekintheti, amennyiben regisztrált.
A Játékosnak a Játék időtartama alatt lehetősége van a rendelkezésére álló Sorsjegyek adatait
ellenőrizni akként, hogy a Nyereményjáték weboldalán erre a célra kialakított felületen megadja a
Játékra történő feliratkozáskor megadott email címét, amelyre a Szervező elektronikus levélben elküldi
a Játékos által addig összegyűjtött Sorsjegyek adatait. Ezen lehetőséget az annak kiszolgálását
biztosító technológia működési beállításaira tekintettel a Játékos naptári naponként 1 alkalommal veheti
igénybe.
A Játékos az általa a Játék időtartama alatt megszerzett Sorsjegyekkel vesz részt a Játék végén
tartandó nyeremények sorsolásában, valamint a heti sorsolásokon. A heti sorsolásokon egy korábban
már nyertes Sorsjeggyel nem vehet részt a Játékos, de a Játék végén tartandó sorsoláson minden
érvényes Sorsjeggyel lehet játszani, azokkal is, amik már egy korábbi heti sorsoláson kihúzásra
kerültek.

3.

A Játék időtartama

A Játék 2016. május 9. 14:00 és 2016. augusztus 1. 16:00 óra között zajlik.
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján
16.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések
érvénytelenek.
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A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező jelentkezéseket követő
cselekményekkel Sorsjegyek nem szerezhetők.

4.

Részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban
meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
● a feltett tudásalapú kérdés helyes megválaszolása,
● Sorsjegyek megszerzése a 2. pontban leírtak szerint,
● a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása oly módon, hogy az adatok
a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
● adatkezelési hozzájárulás megadása az alábbi adatkezelési célok mindegyikére a Játék során
a Játékosok által megadott valamennyi adatra nézve:
○ időszakos promócióban, a Játékban való részvétel és a Játék lebonyolítása, beleértve
nyertes Játékos értesítését, Nyeremény átadását a nyertes Játékosnak, nyertes Játékos
nevének közzétételét;
○ Játékosnak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb
marketing tartalom, közvetlen üzletszerzési célú megkeresés eljuttatása a Játékos által
adott külön hozzájárulás alapján;
○ a Játékos adatainak továbbítása az OTP Mobil Szolgáltató Kft. részére (1093 Budapest,
Közraktár u. 30–32.);
○ hozzájárulás, hogy a főnyeremény megnyerése esetén a Szervező a Játékosról a
főnyeremény átadásakor fénykép- és videófelvételeket készítsen és ezen felvételeket az
általa üzemeltetett weboldalakon a nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra
hozza vagy a Szervező tevékenységének, szolgáltatásának népszerűsítésére és
bemutatására marketing célra felhasználja, valamint
○ annak vállalása, hogy a főnyereménytől különböző nyeremény megnyerése esetén, annak
átvételét követő 10 napon belül a Játékos elkészít és a Szervezőhöz a
simplejatek@szallas.hu email címre küldött elektronikus levél útján eljuttat egy olyan
digitális fényképfelvételt, amely őt és az általa nyert nyereményt ábrázolja, valamint
hozzájárulás ahhoz, hogy Szervező ilyen irányú döntése esetén ezen fényképfelvételt az
általa üzemeltetett weboldalakon a nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra
hozza vagy a Szervező tevékenységének, szolgáltatásának népszerűsítésére és
bemutatására marketing célra felhasználja,
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a
Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja
nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit a végső sorsoláson.
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5.

Nyeremények

A Játék főnyereménye:
A Játék főnyereménye nettó 3.000.000,– Ft értékkel feltöltött bankkártya. A sorsolást követően a
Szervező felveszi a nyertessel a kapcsolatot, aki maga dönti el, hogy Mastercard vagy Maestro kártyát
igényel, amelyen a nettó 3.000.000,– Ft összeg szerepel.
A Szervező a főnyereményen kívül megnyerhető további nyeremények listáját és azok sorsolásának
időpontját a Nyereményjáték weboldalán teszi közzé, azzal, hogy a Szervező a nyeremények, beleértve
a főnyereményt is, körét a Játék időtartama alatt folyamatosan jogosult bővíteni, módosítani,
megváltoztatni egyoldalúan és saját belátása szerint.
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult
Játékos.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált
szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény,
akkor ahhoz értékben azonos nyeremény kerül átadásra, amelyet a Szervező jogosult egyoldalúan
meghatározni. A Játékban a Játékos ennek tudatában vesz részt.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos
kötelesek együttműködni.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával, vagy egyébként a
nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Játék 2. díja:
A Játék második díját azok között a Játékosok sorsolja ki a Szervező, akik a Játék időtartama alatt a
Szallas.hu weboldalon keresztül lebonyolított, a szállásadó által érvényesen visszaigazolt
szállásfoglalást tettek meg. Ezeknek a Játékosoknak az összes Sorsjegye részt vesz a második díj
sorsolásán, ahol a szállásfoglalás árát nyeri vissza a Játékos. A nyereményt a Szervező csak leutazott
szállásfoglalás után tudja a nyertes Játékosnak átadni. Amennyiben a Játék időtartama alatt történt
foglalás csak a Játékot követően történik meg, a Szervező mindaddig nem adja át a nyereményt a 2. díj
nyertesének, amíg az a szállásadónál nem rendezte a kifizetést. Amennyiben ez megtörténik, a
Szervező belátható időn belül eljuttatja a nyereményt a Játékosnak, akivel már a sorsolást követően
felveszi a kapcsolatot és értesíti a nyereményéről.

A Játék további nyereményei:
A Szervező a Játékosok közt hetente egy wellness hétvégés kikapcsolódást sorsol ki utalvány
formájában. A Szervező aktuális kínálatából ajánlja fel az utalványokat a sorsolásra, de legalább 2 főre
szóló, 2 éjszakás félpanziós szállások utalványait biztosítja.
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A Játék végén történő nyereménysorsoláson az alábbi nyeremények kerülnek még kisorsolásra azon
érvényes Sorsjeggyel rendelkező Játékosok között, akik a sorsolás időpontjában érvényes
regisztrációval rendelkeznek a Simple alkalmazásban:
● 20 db páros mozijegy kupon a Simple alkalmazásban, melyek értéke egyenként 4.000 Forint.
A kuponokról a nyerteseket az OTP Mobil Kft. emailben értesíti.
● 10 darab 10 ezer forint értékű ételfutár kupon a Simple alkalmazásban. A kuponokról a
nyerteseket az OTP Mobil Kft. emailben értesíti.

6.

Sorsolás

A főnyeremény sorsolása 2016. augusztus 11-én történik a 1037 Budapest Montevideo u. 9. címen,
közjegyző jelenlétében.
A Szervező a főnyereményen kívül megnyerhető további nyeremények sorsolásának időpontját a
Nyereményjáték weboldalán teszi közzé. Ezen nyeremények sorsolása minden alkalommal egy
véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Szervező székhelyén, a
Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. A sorsolásokról a sorsolási bizottság
tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A sorsolások alkalmával minden nyereményhez 3 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a
nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményről szóló értesítésre annak Szervező általi
elküldését követő 14 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel az értesítésben
meghatározott módon, vagy nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban
nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.
Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek
nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban
meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. A nyertes Játékos
továbbá vállalja, hogy biztosít egy fényképet is önmagáról, amit elküld a Szervezőnek.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város)
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó, illetve a képmása nyilvánosságra hozatalára vonatkozó
adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező a Játékra történő jelentkezéskor megadott elérhetőségeken (elsődlegesen
emailben) értesíti a sorsolásokat követő 3 munkanapon belül.
A Szervező a nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a Nyereményjáték weboldalán
teszi közzé az egyes sorsolások napján.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a bekért adatok pontos megadása,
valamint a heti nyeremények esetében egy fotó megadása is.
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8.

A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele
érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény
a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
A főnyereményt a nyertesnek – vagy meghatalmazottjának – a Szervező személyesen adja át
székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) miután kapcsolatba léptek egymással és időpontot
egyeztettek.
A második díjat a Játék végén sorsolja ki a Szervező azok között a Játékosok között, akik a Játék
időtartama alatt a Szallas.hu weboldalon keresztül lebonyolított, a szállásadó által érvényesen
visszaigazolt szállásfoglalást tettek meg. A nyereményt a Szervező csak leutazott szállásfoglalás után
tudja a nyertes Játékosnak átadni. Amennyiben a Játék időtartama alatt történt foglalás csak a Játékot
követően történik meg, a Szervező mindaddig nem adja át a nyereményt a 2. díj nyertesének, amíg az
a szállásadónál nem rendezte a kifizetést. Amennyiben ez megtörténik, a Szervező a Játékos – akivel
már a sorsolást követően felveszi a kapcsolatot és értesíti a nyereményéről – által megadott
bankszámlaszámra elutalja a szállásfoglalás árát.
A hetente kisorsolt wellness hétvégék utalványait a Szervező postai úton juttatja el a nyerteseknek.
A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan
és pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében,
azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. A Játékos felel a Játékban történő
részvétel során megadott adatai helyességéért és valóságosságáért, a Szervező nem vállal felelősséget
a hibásan, hiányosan vagy helytelenül megadott adatokból eredő semmilyen következményért, kárért.
A Játék végén kisorsolt Simple mozijegy és ételfutár kuponokat az OTP Mobil Kft. juttatja el a
nyerteseknek emailben.
A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
Játékosoknak postázza. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.
A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.
Amennyiben a nyertes a vele történt kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül, az előre egyeztetett
időpontban a főnyereményt nem veszi át, úgy a főnyereményre szóló jogosultságát véglegesen
elveszíti.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal
írásban visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével
haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 15 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.
A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással
meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen
értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja. Ebben az esetben a nyertes
tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő
személy hozzájárul, hogy a Szervező a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt
készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen Szabályzatban foglaltak szerint
nyilvánosságra hozza.
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9.

Adatkezelés

A Szervező általános adatkezelési
http://szallas.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

gyakorlatára

vonatkozó

információk

itt

érhetőek

el:

A Játékban a Szervező az alább részletezett speciális adatkezelési elvek mentén kezeli a Játékosok
adatait.

Az adatkezelés jogalapja:
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő
tájékoztatás birtokában történt.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a
Játékban való részvétel és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
A személyes adatok felvétele és kezelése a Játékosok 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bek. a)
pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A kezelt adatok köre:
a) A Játékra való regisztráció során megadott személyes adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Email
cím, Telefonszám, irányítószám
b) A marketing és közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljára megadott személyes adatok:
Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Telefonszám, irányítószám
c) A szállásközvetítés céljából megadott adatok: Név, Email cím, Ország, Irányítószám, Település,
Utca házszám, Telefonszám
d) Játékosról készült kép, hang- és videófelvétel

Az adatkezelés célja:
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező
nyereményjáték adatbázisába (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH–73427/2014), külön
hozzájárulással reklám- és marketing célú adatbázisába (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH–
56613/2012), valamint a szállásközvetítésre használt adatbázisába (adatkezelési nyilvántartási
azonosító: NAIH–56614/2012) kerüljenek, illetve azokat a Szervező az alábbi célokból kezelje:
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●

a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataik kezelésének célja:

- időszakos promócióban, a Játékban való részvétel és a Játék lebonyolítása, beleértve







nyertes Játékos értesítését, Nyeremény átadását a nyertes Játékosnak, nyertes Játékos
nevének közzétételét;
a Játékosról készült kép, hang, illetve videofelvétel kezelésének célja:
- a Szervező által üzemeltetett weboldalakon a nyereményjátékkal összefüggésben történő
nyilvánosságra hozatal,
- a Szervező tevékenységének, szolgáltatásának népszerűsítésére és bemutatására történő
marketing célú felhasználás;
a marketing és közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljára megadott személyes adatok
kezelésének célja:
- Játékosnak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb
marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Játékos külön kifejezetten hozzájárult,
a szállásközvetítés céljából megadott adatok kezelésének célja:
- Játékosnak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb
marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Játékos külön kifejezetten hozzájárult.

Amennyiben valamely Játékos a hozzájárulás megadását követően adatai marketing és közvetlen
üzletszerzési célú megkeresés céljára történő kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján
található link útján vagy a szallas@szallas.hu email címen vagy írásban postai úton a Szallas.hu Kft.
(3529 Miskolc, Lévay J. 2.) postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem
eredményezi a szállásközvetítési, üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus
visszavonását.

Az adatkezelés időtartama:




a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adatok: a nyertesekre vonatkozó, alább
felsorolt eltéréseket figyelembe véve legfeljebb a sorsolást követő 24 hónapig;
marketing és közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljára adott adatok: hozzájárulás
visszavonásáig;
szállásközvetítés céljából megadott adatok: hozzájárulás visszavonásáig.

A nyertes Játékosok által beküldött, illetve a főnyeremény nyerteséről készült felvételeket az általa
üzemeltetett weboldalakon a nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozza vagy a
Szervező tevékenységének, szolgáltatásának népszerűsítésére és bemutatására marketing célra
felhasználja. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson
kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához
kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
A nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a
számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

Adatfeldolgozó igénybe vétele:
Amennyiben az egyéb nyeremények kézbesítésre kerülnek, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta
Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.) vagy a TRANS-O-FLEX Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa
út 12.) részére átadja.
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Adattovábbítás:
A Játékosok a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az OTP Mobil
Szolgáltató Kft.-nek (1093 Budapest, Közraktár u. 30–32.) továbbítsa a Játék során megadott
valamennyi személyes adatukat. Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. a Játékosok adatait a www.simple.hu
honlapon közzétett, a Simple szolgáltatásra vonatkozó általános felhasználási feltételek részét képező
adatvédelmi szabályzatban meghatározott célra és módon kezeli. A Játékosok a Játékban való
részvétellel hozzájárulnak ahhoz is, hogy az OTP Mobil Szolgáltató Kft. a részére megküldött személyes
adatokat felhasználja és azokkal a Simple Applikációban még nem regisztrált Játékosokat a Simple
Applikációba beregisztrálja a Játékosok nevének és email címének felhasználásával és kezelésével. A
Játékosok ezt követően maguk dönthetnek arról, hogy a Simple Applikációt mobilkészülékükre letöltike.
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
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.

10.

Felelősség

A jelentkezések hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási
késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott
adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Szervezőnek nem ellenőrzi. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény
hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság
keretében érvényesítheti.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való
részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A
Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a
nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel
szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott
célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá
felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta
kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy
kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
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Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy
bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít,
a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek
megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely
jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú bármilyen megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Nyereményjáték
weboldalán.
Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő
egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan
magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot,
hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból
kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy
Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. 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, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor
megadott email címről a simplejatek@szallas.hu email címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a
Játék elnevezését.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Kelt: Budapest, 2016. május 4.
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