Kormányablak - keresztrejtvény játékszabályzat
Szervező és lebonyolító: Network 360 Reklámügynökség Kft. (székhely: 1016, Budapest, Lisznyai
utca 38.) , továbbiakban Network 360 Kft.
1. A promóció lényege
Network 360 Kft. a Kormányablak című kiadványban 2015. november 20. és november 30. között a 2.
pontban meghatározott módon nyereményjátékot hirdet, melyben a helyes megfejtést beküldők között
1 fő nyertest sorsol ki.
A nyeremény: 1 db Festina karóra, melynek bruttó értéke 35 900 Ft.
A megnyert nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyeremény értéke
magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót tartalmazza.
2. Részvételi feltételek
A nyereményjátékban csak valós adataikat - név, lakcím, e-mail cím, telefonszám - megadó, 18 éven
felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a szükséges adatok
megadása. Minden játékos csak egyszer vehet részt a játékban. A nyereményjátékban való részvétel
e szabályzat visszavonhatatlan, maradéktalan és feltétlen elfogadásának minősül.
2.1. Kizárások
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Miniszterelnökség és a Network 360 Reklámügynökség
Kft. tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdésében 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Network 360 Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy
megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló
értesítést a Szervező közzé teszi a www.hatekonyugyintezes.hu oldalon. A játékosok felelőssége,
hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
3. Érvénytelen részvétel
A pályázat érvénytelennek minősül, ha:
- a pályázó nem ad le helyes megfejtést
- a pályázó által megadott postacím vagy e-mail cím nem létezik
4. A játék menete
A pályázónak az 1. pontban megadott időszakban és a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelően a
Kormányablak magazinban megjelent keresztrejtvény megfejtését kell elektronikus vagy postai úton
elküldeni a Network 360 Reklámügynökség Kft. címére.
E-mail cím: keresztrejtveny@network360.hu
Postai cím: Network 360 Reklámügynökség Kft. – Keresztrejtvény , 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.
Beküldési határidő: 2015. november 30.
A beérkezett, 1. és 2. pont feltételeinek megfelelő megfejtések közül sorsolással kerül kiválasztásra a
játékleírásban szereplő nyeremény nyertese.
Network 360 Kft. a postai úton illetve az e-mailen beérkezett megfejtéseket összesíti, a helyes
megfejtést beküldők között közjegyző jelenlétében elvégzi a sorsolást.
A sorsolás időpontja: 2015. december 2. 9 óra.

5. A sorsolás időpontja
-

A pályázatot 2015. november 30-án 24:00 órakor lezárjuk, ezt követően 2015. december 2-án
9:00 órakor tartjuk meg a sorsolást, melynek során kisorsoljuk a helyes megfejtést beküldő
pályázók között az egy fő nyertest és a 6. pontban meghatározottak szerint a pótnyertest.

6. Sorsolás
A nyertest a 4-es pontban feltüntetett napon, 9:00 órakor számítógép segítségével sorsoljuk ki a
Network 360 Kft. székhelyén (1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). A sorsolásban minden, jelen
szabályzatban foglaltaknak megfelelő játékos részt vesz.
A sorsolás alkalmával 1 pótnyertest is húzunk. Abban az esetben, ha a kisorsolt pályázó 5
munkanapon belül a játékban megadott e-mail címére küldött értesítésre nem reagál, vagy lemond a
nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra. Amennyiben a nyertes által megadott értesítési e-mail
cím nem valós, vagy hibásan került megadásra, úgy a nyertes jogosultságot veszt a nyereményre és
ebben az esetben is pótnyertes kerül beállításra.
A hibás vagy nem létező e-mail címből eredő nyereményvesztés kapcsán Network 360 Kft. nem
vonható felelősségre.
7. A díj átvétele
A sorsolást követően a kisorsolt pályázót megadott e-mail címén értesítjük. Ezután a nyereményt
postai úton küldjük ki a nyertesnek, a vele korábban egyeztetett postai címre.
A díj kiszállítása postai úton történik, ajánlott küldemény formájában. A nyertesnek legkésőbb az
értesítést követő 30 munkanapon belül át kell vennie a nyereményt, különben elveszíti jogosultságát a
nyereményre.
Network 360 Kft. a nyereményt a nyertes visszajelzését követő 30 munkanapon belül kézbesíti
előzetes adategyeztetés után.
A nyertes kötelesek Network 360 Kft-vel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvétele
a meghatározott határidőn belül megtörténjen.
A díjat Network 360 Kft. egy alkalommal próbálja meg eljuttatni a nyertes részére. Az át nem vett
nyereményt ezt követően a nyertes Network 360 Kft-vel történő előzetes egyeztetést követően,
személyesen Network 360 Kft. telephelyén - 1016 Budapest, Lisznyai utca 38. - veheti át, legkésőbb
az értesítést követő 30 napon belül.

8. A díj utáni adózás
A díjat Network 360 Kft. biztosítja közvetlenül a nyertesnek. A juttatással kapcsolatos közterheket a
juttatás időpontjában hatályos Szja és járuléktörvények alapján szintén Network 360 Kft. fizeti meg.

9. Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: Network 360 Reklámügynökség Kft (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.)
Érintett: Az a személy, aki részt vesz a nyereményjátékban és megadja a 2. pont szerinti adatait.
Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a
adatai megadásával kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az Információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az
Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásainak megfelelően kezeli.
A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes
adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
Az adatkezelés célja: A Kormányablak kiadványban található nyereményjáték kapcsán kapcsolattartás
az érintettel, az érintettek részére a nyereményjátékok szervezőjének (Network 360 Kft.) közléseit
tartalmazó üzenetek küldése . Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása
önkéntes.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont)
Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév,
keresztnév, lakcím, e-mail cím)
Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg,
kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja,
időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő
időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az
Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az adatkezeles@network360.hu e-mail
címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb
idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az
Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes
adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál
bejelentette.
10. Felelősség kizárása
A Szervező a nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jog kifejezetten tiltja. A nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény
átadásakor a nyertes számára megjelöl.
Network 360 Kft. nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
okozott következményekért, illetve a fenti okokra visszavezethető, postai kézbesítés során
esetlegesen felmerülő következményekért.

Network 360 Reklámügynökség Kft.
Szervező és Lebonyolító
Budapest, 2015. október 21.

