2022 tavaszi előfizetői nyereményjáték
részvételi feltételek
A jelen szabályzat (a továbbiakban: a „Szabályzat”) a Ringier Hungary Kft. (székhely: 1122 Budapest,
Városmajor u. 11.) (a továbbiakban: a „Szervező”) által szervezett 2022 tavaszi előfizetői nyereményjáték
(a továbbiakban: a „Akció”) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.
Az Akció jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Szervező által
üzemeltett www.lapot.hu hivatalos oldalon jelenik meg elektronikus formában a Játék időtartama alatt.
1. A nyereményakció szervezője és lebonyolítója
A 2022 tavaszi előfizetői nyereményjáték (a továbbiakban: "Akció") szervezője a Ringier Hungary Kft.
(székhely:1122 Budapest, Városmajor utca 11.), mint a Játékban résztvevő www.lapot.hu weboldal
üzemeltetője (a továbbiakban: "Szervező").
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.
2. Az Akcióban résztvevő személyek
Az előfizetői akcióban az akciós időszak alatt a Szervező Ringier Hungary Kft., valamint az érdekeltségi
körébe tartozó társaságok (Blikk Kft., Vinton Kft.) kiadványaira kizárólag Kiadónál újonnan előfizető,
vagy meglévő előfizetését meghosszabbító, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy
(továbbiakban: Előfizető) vehet részt. A sorsolás az akció időtartama alatt havonta történik, az adott havi
érvényes előfizetéssel rendelkező természetes személy előfizetők körében.
Az Akcióban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
▪
▪

a Szervező, az Akció lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.

A Szervező saját döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti az Akció tisztességes
lebonyolítását. Amennyiben az Előfizető a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, az Akcióban nem jogosult részt venni, illetve a
nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti az Előfizetőt.
3. Az Akció időtartama
Az Akció 2022. március 3-án kezdődik, és 2022. június 15-ig tart.
4. Az Akció menete
4.1. Az Akció leírása, sorsolás
Az Akció hirdetése a Ringier Hungary Kft. által üzemeltett www.lapot.hu oldalon, illetve a Szervező és
az érdekeltségi körébe tartozó társaságok kiadványaiban lévő hirdetéseken jelenik meg az Akció
időtartama alatt.
Érvényes pályázatnak minősül az Akció időtartama alatt a Kiadónál e-mailben, telefonon, vagy a
www.lapot.hu oldalon megrendelt előfizetések csekken, átutalással, vagy az előfizetői weboldalon
keresztül bankkártyás fizetéssel történő kiegyenlítése, valamint meglévő előfizető esetén az Akció
időszaka alatt kiküldött hosszabbító számla csekken, vagy átutalással történő kiegyenlítése.

A sorsoláson minden, az Akció ideje alatt a Kiadónál előfizető, és hosszabbító Előfizető részt vesz, aki az
előfizetéséhez tartozó számlát, vagy hosszabbító számlát az Akció ideje alatt csekken, átutalással, vagy az
előfizetői weboldalon bankkártyával kiegyenlítette.
Az akcióban való részvétel felétele, hogy a játékos fent leírtak szerint érvényes előfizetéssel rendelkezzen
az adott havi, illetve fődíj sorsolás időpontjában.
Havonta 10 nyertes kerül sorsolásra, illetve az akció időszak végén 2 db fődíj nyertes.
Havi sorsolások időpontjai:
-

2022. április 14.
2022. május 16.
2022. június 15.

A fődíj sorsolás időpontja: 2022. június 15.
A sorsolás helyszíne: a Kiadóban (1122 Budapest, Városmajor u. 11.).
A nyereményadót a Szervezők fizetik.
4.2 Nyeremények
Jelen Akció során összesen 33 db nyeremény kerül kisorsolásra, az alábbiak szerint:
Havonta kisorsolt nyeremények:
- 7 fő Előfizető visszanyeri az előfizetési díját az alábbi formában:
az előfizetés időtartama annyi hónappal meghosszabbodik, ahány hónapra az eredeti
előfizetése szólt
- 2 db 16 885 Ft értékű Feldobox Kaland ajándékdoboz
- 1 db 12 980 Ft értékű Feldobox Hobbi ajándékdoboz
Fődíj: 3 db 50 000 Ft értékű élelmiszer utalvány
A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.
A Nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és az Előfizető
kötelesek együttműködni.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti Nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges
járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező az itt felsorolt Nyereményeken túl további Nyereményeket, illetve ajándékokat a játékban nem
oszt ki.
4.3 Eredményhirdetés
A nyerteseket az adott havi sorsolások napjától számított 5 munkanapon belül értesítjük.
A Szervezők a nyertesek értesítését az előfizetés során megadott elérhetőségeken kísérlik meg.
A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása
miatt nem értesülnek a nyereményről.
A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb az előfizetés alkalmával adják
meg.
A nyertesek nevét a sorsolásokat követően 5 munkanapon belül a lapot.hu oldalon közzétesszük.

4.4 A nyeremények átvétele
A Szervező a nyerteseket az előfizetés során megadott elérhetőségeken értesíti.
A nyereményeket a Szervező postai úton, vagy futárral juttatja el a nyertesekhez a sorsolást követő
legkésőbb 90 napon belül.
Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa megadott címen, elveszíti a nyereményét.
A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása
megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és
így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét az előírt határidőn belül tudja biztosítani.
A nyeremény kézbesítésének elmaradásáért, vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során
keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében
szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával,
vagy forgalmazójával, illetve a szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
A Nyereményt a Nyertes helyett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt
értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

5. Adatkezelés
A nyereményjátékban kisorsolt Nyertes Játékos személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései
irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a Nyertes Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló
nyilatkozata, amely a sorsolást követő adategyeztetés során kiküldött nyilatkozat aláírásával egyidejűleg
megtörténik, továbbá a kisorsolt Játékos(ok) esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen
alapul.
A Nyertes Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az
alábbi célra és jogalapon kezelje:
Adatkezelés célja
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A Nyertes Játékos(ok) továbbá kifejezetten hozzájárul(nak) ahhoz, hogy nevét/nevüket az
eredményhirdetést követően a Weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé
tegye.
Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Nyertes Játékos
adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján
vagy a(z) adatkezelo@ringier.hu email címen vagy írásban postai úton a Ringier Hungary Kft.
Budapest, 1122 Városmajor utca 11. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását.
A megadott adatok kezelője a Ringier Hungary Kft., mint adatkezelő.
A Ringier Hungary Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések, így különösen a GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései megtartásával történik.
A Nyertes Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel
kapcsolatosan:
▪ hozzáféréshez való jog:
▪ A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes
adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen
milyen személyes adatot a Játékosról.
▪ helyesbítés, illetve törlés, valamint az adatkezelés korlátozásának joga:
▪ A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását,
helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a
Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a
kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát,
akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő
részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok
felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos
előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes
adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
▪ az adatainak hordozhatóságához való jog:
▪ Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
– akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
▪ hozzájárulás visszavonásának joga

▪ A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen
kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a
Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Ringier Hungary Kft.
Budapest, 1122 Városmajor utca 11. címén vagy az adatkezelo@ringier.hu.
Amennyiben a Nyertes Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az
alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
▪ közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;
▪ az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
[NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon:
06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
▪ bírósághoz fordulhat.

6. Felelősség
A pályázatok 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 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 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.
7.

Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat Játék időtartama alatt történő módosítására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a www.lapot.hu weboldalon.

Kelt: Budapest, 2022. március 3.

