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PROMÓCIÓS JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg a Jay Hardway
megnevezésű Instagram promóciós játékban (a továbbiakban Játék) történő részvétel
feltételeit.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője az Akvárium Klub Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest,
Erzsébet tér 12, Cg. 01-09-182559, adószáma: 24790561-2-41, a továbbiakban Szervező).
A Játékban résztvevő személy (a továbbiakban Játékos) a Játékban történő részvételével
minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára
nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül
módosítani. A mindenkor hatályos Szabályzat elérhető és megtekinthető a
https://akvariumklub.hu/jatekszabalyzatok/ weboldalon.

2. Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag az a Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személy vehet részt Játékosként, aki
magyarországi hatóság által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító
igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik.
A Játékban Játékosként nem vehetnek részt a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő
egyéb közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
A Játék 2023. március 17. 10:00 óra és 2023. március 17. 18:00 óra között kerül
lebonyolításra azzal, hogy a Szervező az időtartam módosításának jogát fenntartja.

4. A Játék menete
A játékban az a Játékos vesz részt, aki 2023. március 17. 10:00 óra és 2023. március 17. 18:00
óra között Instagram kommentben taggeli 3 barátját a storyban megjelent post alatt, akivel

részt venne az eseményen.
A fentiek szerinti poszt közzététele a Játékban való részvételre történő jelentkezésnek és a
jelen Szabályzat elfogadásának minősül.
A Szervező a játék lejártát követően 18:00 órakor a https://commentpicker.com/business
instagram.php oldalon a véletlenszerűség elve alapján kisorsolja a nyereményjáték győzteseit
(9 db). A kiválasztott Játékosok (a továbbiakban egyenként Nyertes, együttesen Nyertesek)
jogosulttá válnak a jelen Szabályzatban megállapított díjakra (a továbbiakban Díjak).
Amennyiben a Nyertes a Díjakra való jogosultságát elveszíti, vagy a Díjak átvételéhez



szükséges valamely kötelezettségét a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a Díjak
átvételét visszautasítja, a Szervező újabb Nyertest választ.
A Nyerteseket a Szervező március 31-én legkésőbb 16:00 óráig értesíti a nyereményjáték
Instagram posztja alatt kommentben.

5. Díjak
A Nyertesek között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

- 1 db páros belépő a Jay hardway koncertjére
A Díjak másra át nem ruházhatók. A Díjak készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség.
Sem a Nyertesek, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a Díjakat készpénzre
vagy más ajándéktárgyra váltsa át.
A Szervező az itt felsorolt Díjakon túl további díjakat, nyereményeket a Játékban nem ad át.

6. A Díjak átvétele
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Díjakra esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót, és a Díjakkal kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező vállalja a Díjak Nyertesekhez történő
kézbesítését az általuk megadott szállítási címekre. A Szervező nem vállalja a Díjak
felhasználásával vagy egyébként a Díjakkal kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek
megfizetését.
A Nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni abban, hogy adó- és közteher-fizetési
kötelezettségének eleget tehessen, és ennek érdekében az ehhez szükséges személyes adataikat
a Szervező rendelkezésére bocsátani.
A Díjak átadásának feltétele, hogy a Szervező Instagram oldalon történő megkeresésére a
Nyertes a személyes adatait (név, szállítási cím, email-cím, illetve amennyiben a Szervező
adókötelezettségének teljesítéséhez szükséges, adószám) a kapcsolatfelvételt követő 72 órán
belül a Szervező részére megadja. Amennyiben valamely Nyertes ezen határidőben az
előzőekben írtaknak nem tesz eleget, úgy a Díjakra való jogosultságát elveszíti.

7. Adatvédelem
A Szervező, mint adatkezelő határozza meg a Nyertesektől elkért adatok körét, célját és
időtartamát, és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit.
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos tudomásul
veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz és a Díjakra való jogosultság elvesztéséhez vezet, ha a
Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Díjak átadása előtt kérelmezi.
A kezelt adtok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, valamint az adatkezelés jogalapját az
alábbi táblázat tartalmazza:
A kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
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A Játékra történő jelentkezéssel a Játékos kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában
hozzájárul a jelen Szabályzatban szereplő, és általa megadott személyes adatainak a Szervező
általi, a Játék lefolytatása és a Játék tárgyával összefüggő feladatok végrehajtásának
kezeléséhez, továbbá a Játék lebonyolításában résztvevő személyek részére történő
továbbításához. Ennek keretében a Játékosok különösen hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes
adataik a Szervező adatbázisába kerüljenek, és a Szervező a megadott személyes adatokat a
fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban
vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolja és kezelje. A
személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes
adatokat a Játék
megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti



feladatokat végző személyek ismerhetik meg.
A Szervező az általa rögzített személyes adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően kezeli. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
A Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
A Szervező gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse.
A Szervező megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szervező az adatkezelési
tevékenységében résztvevő munkavállalói részére is előírja.
Az adatkezelésekre egyebekben a Szervező adatvédelmi szabályai vonatkoznak, amelyek
elérhetőek a https://akvariumklub.hu/wp-content/uploads/2019/10/clean-adatkezelési-
_20191004.pdf weboldalon.

8. Felelősségi kérdések
A Nyertesek az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, helytelen név, szállítási cím,
adóazonosító jel vagy email-cím megadásából, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen
állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel
járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Nyerteseket terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban
való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért,
veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék
lebonyolításával, a Díjakkal, a Nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely
harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt 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.

A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azt nem az Instagram rendelte
meg és nem az Instagram kezeli.

Budapest, 2023. március 17.


