Nyereményjáték szabályzat
A játék Szervezője a H-Budapest Kft. (székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.; cégjegyzékszám: 01-09679390), továbbiakban: Szervező.
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.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook fiókkal rendelkező internet-felhasználó
természetes személy (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen
részt vesz a nyereményjátékban.
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.
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
•
•

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2018. május 3. 00:00 – 2018. június 9. 18:00
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott óráig
lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
3. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezéssel a roll.world applikáció letöltésével és a Játék hivatalos oldalán
(http://nyerj.openroadfest.hu/) található QR kód beolvasásával majd fénykép készítésével és annak nyilvános
kiposztolásával lehet.
A Játék során már egy adott promócióra történő jelentkezéssel is van lehetőség már megnyerni a nyereményt,
de egy promócióban történő kép feltöltéssel csak egyszeresen vesz részt a Játékos a sorsoláson. Több
promócióra történő sikeres jelentkezéssel több esély nyílik a nyeremény megnyerésére. A promóciókat a
Szervező a játék honlapján és/vagy a 19. Harley-Davidson Open Road Fest területén teszi közzé, a már
regisztrált Játékosokat a roll.world applikácóval üzenetben is értesíti.

4. Nyeremény
A Játék nyereménye egy db alap felszereltségű Harley-Davidson Street Rod® motorkerékpár.
A termék leírása az alábbi oldalon található:
http://harley.hu/collection/11/range/1/model/6585/street-rod
5. A nyertesek kiválasztása, nyertes értesítése
A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra, azon Játékosok között, akik a Játék
vonatkozásában letöltöttek az applikációt és nyilvánosan kiposztoltak egy vagy több a roll.world applikációval
készített fényképet. Egy fénykép elkészítésével és nyilvános posztolásával részt vesz a Játékos a sorsolásban,
minden további promócióban való részvétellel és az abban készített kép nyilvános kiposztolásával növeli
esélyét a nyereményre.
A sorsolás közjegyző jelenlétében történik a: 19. Harley-Davidson Open Road Fest (Pelso Camping, 8226
Alsóörs, Füredi u. 1.) Nagy színpadán, 2018. június 9. 21:45 perc. A sorsolásról a közjegyző hivatalos
jegyzőkönyvet készít. A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben, Facebook
üzenetben és/vagy a roll.world applikáción keresztül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.
Amennyiben a nyertes a sorsolás alatt a helyszínen tartózkodik, akkor személyesen is jelentkezhet a
nyereményért. A Szervező a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. A Szervező kizárja a felelősségét abban az
esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra
alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.
6. Nyeremény kézbesítése
A nyereményt a Szervező személyesen adja át a nyerteseknek (a Szervező székhelyén, 1112 Budapest,
Neszmélyi köz 3.).
A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele/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.
7. Adatkezelés
A személyes adatok felhasználását, tárolását, kezelését AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infótörvény”) rendelkezéseivel összhangban végezi a szervező.
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező az
Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a
Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem
szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

8. Felelősségkizárás
A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő 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 általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó
jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
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, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 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, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy
kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
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.
9. Egyéb
A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal
összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a http://nyerj.openroadfest.hu/ webcímen.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, info@roll.world e-mail címre! Kérjük, hogy a
levélben tüntesse fel a Játék pontos elnevezését. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a
Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező
külön értesítést nem küld a Játékosnak.
A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban
rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

A nyerj.openroadfest.hu weboldal fejlesztését és rendezvényeinek szervezését a H-Budapest Kft. végzi.
H-Budapest Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.
Adószám: 24096946-2-42

Kapcsolódó dokumentumok:
•
•
•

Az Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken található: https://roll.world/term.html
Az Adatvédelmi Szabályzat az alábbi linken található: https://roll.world/privacy.html
Az Adatvédelmi Nyilatkozat az alábbi linken található: https://roll.world/privacy_statement.html

Budapest, 2018. 04. 28.

