A www.hervisnyeremenyjatek.hu honlapon elérhető

„20 éves a Hervis”
című nyereményjáték játékszabályzata
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
SZERVEZŐ: a nyereményjáték lebonyolítására megbízást adó és annak anyagi hátterét biztosító Fél.
FEJLESZTŐ: a regisztrációs oldal programkódját létrehozó Fél.
ÜZEMELTETŐ: a regisztrációs oldal elérhetőségéhez szükséges informatikai hátteret biztosító Fél.
ADATKEZELŐ: a nyereményjáték lebonyolítása során rögzített adatok felhasználási jogával rendelkező Fél.
ADATFELDOLGOZÓ: a nyereményjáték lebonyolítása során az adatok gyűjtését végző, illetve az adatrögzítés informatikai hátteréhez
hozzáférő Fél.
JÁTÉK: Szervező által 2017. szeptember 6. 00 óra 01 perc – 2017. szeptember 18. 23 óra 59 perc időszakra, „20 éves a Hervis” néven
meghirdetett nyereményjáték.
JÁTÉKOS: a nyereményjáték honlapján vagy Facebook alkalmazásán keresztül jelen szabályzatnak megfelelően regisztráló személy.
A JÁTÉK OLDALA: A www.hervisnyeremenyjatek.hu honlap vagy a honlap Facebookon keresztül elérhető felülete.
REGISZTRÁCIÓ: A Játékosok által a játék oldalán végrehajtott sikeres adatbeküldés.
JELEN NYEREMÉNYJÁTÉK VONATKOZÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ FELEK:
JÁTÉKOSOK:

a nyereményjátékban érvényes regisztrációval rendelkező személyek

SZERVEZŐ:

HERVIS Sport - és Divatkereskedelmi Kft., 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz, cégjegyzékszám: Cg. 07-09-009280

FEJLESZTŐ, ÜZEMELTETŐ, ADATFELDOLGOZÓ: Digitalwave Hungary Kft., 1149 Budapest, Pillangó park 9., cégjegyzékszám: cg. 01-09-705608
ADATKEZELŐ: HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft., 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., cégjegyzékszám: cg. 07-09-009280
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatkezelési azonosító: [azonosító kiadása folyamatban])

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE, HOGY A JÁTÉKOS

ELOLVASSA ÉS ELFOGADJA A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZATBAN RÖGZÍTETTEKET!

1. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.1. A Játék időtartama: 2017. szeptember 6. 00 óra 01 perc – 2017. szeptember 18. 23 óra 59 perc
1.2. A Játékban a Szervező, Fejlesztő és Üzemeltető munkatársain és ezek közvetlen hozzátartozóin kívül részt vehet minden magyar
állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy.
1.3. A Játékban részt vesz minden 1.2. pontban meghatározott személy, aki a Játék időtartama 1 (egy) vásárlás alkalmával, minimum
bruttó 10.000.-Ft összegben vásárol terméket, bármely magyarországi Hervis áruházban. Majd ezt követően a vásárlását igazoló
blokk AP kódját, a vásárlás dátumát (év hónap nap) és időpontját (óra perc) és helyét személyes adataival együtt (név,
telefonszám, e-mail cím) együtt beküldi a játék oldalán. A nyereményjáték az internetes áruházban történő vásárlásra nem
vonatkozik, kizárólag Hervis üzletekben történő vásárlással lehet regisztrálni
A nyereményjátékban történő részvétel elengedhetetlen feltétele, hogy az e-mail megadására szolgáló űrlapon található
jelölőnégyzetek segítségével a Játékos megerősítse, hogy elolvasta és elfogadja jelen játékszabályzatot és egyben hozzájárul, hogy
e-mail címét Adatkezelő marketing céllal is felhasználhassa.
A promócióban részt vevő Hervis üzletek listája az alábbi linken található:
https://www.hervis.hu/store/store-finder
1.4. „Érvényes regisztrációnak” minősül a játékban való részvételhez, ha a Játékos a 2017. szeptember 6. 00 óra 01 perc – 2017.
szeptember 18. 23 óra 59 perc időszakban a regisztrációhoz szükséges adatokat sikeresen beküldi a játék oldalán, amit a
rendszer „Sikeres beküldés, köszönjük a regisztrációt!” felirat megjelenítésével igazol vissza a beküldést követően a Játék
oldalán.
1.5. Minden olyan regisztráció érvénytelen regisztrációnak minősül, amely nem sorolható az „Érvényes regisztrációk” közé.
1.6. Ugyanazon személyes adatokkal többször is lehet regisztrálni a játék során, de minden regisztráció esetén különböző, vásárlást
igazoló adatok megadására (AP kód, vásárlás dátuma és időpontja) van szükség.
1.7. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék oldalának programkódjai Szervező tulajdonában állnak, és azt kizárólag a Játékhoz
kapcsolódó információkról való tájékozódás érdekében, illetve regisztrációk beküldése céljából használhatja, de a
programkódokat sem részben sem egészben le nem másolhatja, és nem módosíthatja semmilyen cél érdekében.
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1.8. Amennyiben egy Játékos egy korábban már sikeresen beküldött AP kód ismételt beküldését kísérelné meg a Játék oldalán, úgy a
rendszer a beküldést elutasítja arra tekintettel, hogy a pályázat nem érvényes
1.9. A játék során a Játékosok által beküldhető „Érvényes pályázatok” száma nem korlátozott.
1.10. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan regisztrációt kizárjon a játékból, amely közerkölcsöt, mások vallási-,
felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt, stb. sértő adatot, illetve Felek üzleti érdekeit, jó
hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot, vagy Szervező megítélése szerint bármely módon sértő adatot tartalmaz.
1.11. Továbbá Szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárjon minden olyan regisztrációt a Játékból, amellyel kapcsolatosan
felmerül, hogy a beküldés során a Játék oldalának programkódját szándékosan rosszhiszemű céllal megváltoztatták.

2. NYEREMÉNYEK
2.1. A játék időtartama alatt beérkezett sikeres regisztrációk beküldői között a Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
2.1.1. A nyeremények listáját, darabszámát, a különböző nyeremények nyerteseinek, illetve pótnyerteseinek számát az alábbi
táblázat tartalmazza:

359 999 Ft
149 999 Ft
54 900 Ft
27 900 Ft

Nyeremények
darabszáma
1
2
3
5

Nyertesek
száma
1
2
3
5

Pótnyertesek
száma
2
4
6
8

5 000 Ft

10

10

10

2 999 Ft

20

20

20

Nyeremény

Nyeremény értéke

X-Fact Air XT 27,5 kerékpár
JD Bug ES 250 E-roller
TIMEX IM TARGET TR
Polar Loop aktivitásmérő
5.000.-Ft Hervis vásárlási
utalvány
Base Spinner kék

2.2. A nyertesek kiválasztása
2.2.1. A nyertesek kiválasztása sorsolással, elektronikus sorsolóprogram igénybevételével történik.
2.2.2. A sorsolás alkalmával a nyertesek mellett tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek. A pótnyertesek a sorsolás
függvényében, sorrendben kerülnek értesítésre.
2.3. A sorsolás időpontja, helyszíne és lebonyolítója:
2.3.1. 2017. szeptember 20 12h, a szervező székhelyén: HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft, 1027 Budapest, Henger utca 2.
2.3.2. A sorsolás lebonyolítását a szervező végzi. A sorsolás nem nyilvános.
2.4. A nyeremények átadás-átvétele
2.4.1. A Szervező a nyertesekkel a regisztrációhoz megadott e-mail cím/telefonszám útján veszi fel a kapcsolatot.
2.4.2. A Szervező kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követő 3 naptári napon belül nem sikerül a regisztrációhoz
megadott e-mail címen/ telefonszámon felvennie a kapcsolatot. Ilyen esetekben a nyertes helyére tartaléknyertes lép.
2.4.3. A nyertes Játékos téves adatszolgáltatásából eredő vagy egyéb technikai okokból (pl. nem létező e-mail cím) meghiúsuló
kapcsolatfelvétellel kapcsolatban Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.4. A nyeremény átvételének részleteiről a Szervező a kapcsolatfelvétel során egyeztet a nyertes Játékossal, aki köteles
együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereménye átadásra kerüljön. A nyeremények
átadása/átvétele a nyertesekkel történt előzetes egyeztetés alapján valósul meg, a nyertes által kiválasztott Hervis
üzletben.
2.4.5. A nyeremény átvételének helyszínére történő utazással kapcsolatosan felmerülő költségek a nyertes Játékost terhelik.
2.4.6. Azok a nyeremények, amelyek szabályszerű kiosztása a tartaléknyertesek segítségével sem történhetett meg, nem
kerülnek kiosztásra.
2.4.7. A nyereményekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő adó, illetve más közterhek megfizetését Szervező teljesíti.

3. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI KÉRDÉSEK
3.1. A Játékosok adatszolgáltatása önkéntes. A Játékban résztvevők tudomásul veszik és önként, a megfelelő tájékoztatás birtokában
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott személyes adataikat:
3.1.1. név, e-mail cím, telefonszám
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jelen játékszabályban megnevezett Adatkezelők az alábbi célokhoz kötötten az érintett kezdeményezésére történő törlés
időpontjáig kezeljék és felhasználják az alábbi célokból:
3.1.2. nyertes Játékosok kisorsolása és értesítése
3.1.3. piackutatás és közvetlen üzletszerzés és egyéb marketing célok
3.2. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából Adatfeldolgozó alvállalkozó végzi:
3.2.1. Digitalwave Hungary Kft., 1149 Budapest, Pillangó park 9., e-mail: hello@digitalwave.hu
3.3. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik. A Játékosokat megilleti, a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga. Az Adatkezelő bármikor lehetőséget
biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy
helyesbítését Adatkezelő címén:
3.3.1. HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft., 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., e-mail: marketing@hervis.hu
3.4. Az adatkezelés bejelentése az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába megtörtént:
3.4.1. az adatkezelés nyilvántartási száma: [azonosító szám kiadása folyamatban].
3.5. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezelik, illetve dolgozzák fel. Amennyiben az
érintett Játékos úgy érzi, a játékban a személyes adatai védelméhez való joga sérül, bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat jogorvoslatért.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4.1. A nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezőtől kérhető.
4.2. A Játék során beérkezett regisztrációkban szereplő adatok az Adatfeldolgozó által megvizsgálásra kerülnek, hogy megfelelnek-e a
jelen játékszabályban foglaltaknak. A jelen játékszabályzatban rögzített feltételeknek nem megfelelő regisztrációk
érvénytelennek minősülnek. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk
viselik. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Játék lebonyolításában részvevő felek egyikét sem terheli felelősség.
4.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék oldalának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetőn
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az üzemeltető és a megbízásukból eljárók az e pontban írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.
4.4. Játékos elfogadja, hogy a Játék oldalának megjelenítésére, illetve a regisztrációk beküldésére nem alkalmas bármely
internetkapcsolattal rendelkező eszköz, illetve böngészőprogram. Fejlesztő kizárólag az alábbi böngészőprogramok esetében
vállalja a Játék oldalának hibamentes elérését: Firefox és Chrome 2015. évben megjelent programverziói, Internet Explorer 10+
4.5. A Játék oldala a Facebookon keresztül is elérhető, de a Játékot nem a Facebook szervezi, illetve azt semmilyen módon nem
szponzorálja, támogatja.
4.6. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzat tartalmát megváltoztathassa, ugyanakkor lehetősége szerint
mindent megtesz annak érdekében, hogy a játék időtartama alatt az érdemben ne változzon.
4.7. Jelen játékszabályzat a Játék oldalán érhető el. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a
Játék lebonyolításában résztvevő felek jogi felelőssége kizárt.

Budapest, 2017. szeptember 5.
HERVIS Sport - és Divatkereskedelmi Kft.
Digitalwave Hungary Kft.
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