„DM X Budapest Park” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR
VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!
1.

JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „DM x Budapest Park” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) lebonyolító szervezője a Budapest
Park rendezvény-helyszínt üzemeltető Kultúrpark Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60.;
cégjegyzékszám: 01-09-193625; adószám: 24995670-2-43; „Lebonyolító Szervező”): e cég látja el a
promóció lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, így a promóció adatkezelési feladatait is. A
részvételhez szükséges vásárlások helyszínét, valamint a játékhoz kapcsolódó hirdetési felületeket a
DM üzlethelyiségeket üzemeltető dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 2046 Törökbálint DEPO Pf.: 4., cégjegyzékszáma: 13 09 078006,
adószám: 11181530-2-44), mint együttműködő partner („Együttműködő Partner” vagy „DM”)
biztosította. Az említett Kultúrpark Kft. és dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság együttes hivatkozással: „Szervezők”.
2.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1

A Játékban kizárólag érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét
betöltött, cselekvőképes természetes személy – a 2.10. pontban meghatározott személyek
kivételével – („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
2.1.1. legalább 10.000 forint értékben vásárol („terméket vagy termékeket”) bármely
magyarországi DM üzlethelyiségben vagy online shopban
2.1.2. amelyek mellé kap 1 (egy) darab azonosító kártyát; és
2.1.3. a szelvényen egy 8 karakter hosszúságú promóciós kódot („Kód”) talál, melyet
feltölthet a https://dm.budapestpark.hu weboldalra („Weboldal”); és
2.1.4. a kód megadását és ellenőrzését követően, nyertessége esetén azonnal, automatikusan
megjelenő adatlapon elektronikusan regisztrál a Weboldalon, amely során megadja a
következő valós személyes adatait („Regisztráció”):
• Teljes név:
•

E-mail:

•

Irányítószám:

2.1.4. a Játékban történő részvétellel elfogadja
(„Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

a

jelen

játékszabályzatban

2.2

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Kódot jogosult a Weboldalra
feltölteni. Amennyiben Játékos egy koncertre több kupont vált be, a nyeremények teljes
létszámába a Játékos csak egyszer számít bele. Amennyiben ugyanazt a Kódot többször töltik
fel, úgy Lebonyolító Szervező az első feltöltött Kódot regisztrálja, az ugyanezen Kód későbbi
feltöltéseit kizárja a Játékból. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódok
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.3

A Játékos nyertessége esetén köteles a 2.1.2. pontban írt azonosító kártyát sértetlenül és jól
olvasható módon megőrizni és kérésre a koncerthelyszínre történő belépéskor azt bemutatni.
Lebonyolító Szervező kizárólag azokat az azonosító kártyákat fogadja el a Játékban, amelyeken
a Kód teljesen olvashatóan látszik.

2.4.

A Játékosok a Regisztráció során a 2.1.4. pontban rendelkezésre bocsátott adataik alapján
kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő és a Lebonyolító Szervező
érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok
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megváltozása, e-mail cím törlése, elérhetetlensége stb.) a Lebonyolító Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.
2.5.

Azok a Regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes
rögzítésre kerülnek.

2.6.

A Lebonyolító Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja Játékból.

2.7.

A Lebonyolító Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a
Játékosok által regisztrált, saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a
Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, email postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Lebonyolító Szervező
mindennemű felelősségét kizárja.

2.8.

A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolító
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Lebonyolító Szervező az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

2.9.

A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervezők és az Együttműködő Partner (és ezek közreműködő
megbízottjai) munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.
2.11. A Játékból – a Lebonyolító Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a
Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek
minősülnek, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított
Kódot használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési
esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy
Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a
Szervezőknek okoztak.
3.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Lebonyolító Szervező az Együttműködő Partneren keresztül a 2.1.1. pontban részletezett vásárlás
mellé azonosító kártyát ad a Játékosnak 2019. augusztus 5. 6 órától 2019. augusztus 28. 23:59 óráig,
vagy a 200.000 darab előre legyártott azonosító kártya erejéig (ha ez utóbbi korábbi időpont) .
A fenti vásárlás mellé adott azonosító kártyán található Kódot a Játék időtartama alatt lehet feltölteni a
Weboldalra.
4.

A JÁTÉK MENETE:

4.1.

Lebonyolító Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2019. július 25. 10 órakor a 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B I/1. szám alatt a Játék teljes időtartamának
tekintetében összesen 76 (hetvenhat) darab nyerő időpontot sorsol ki a véletlenszerűség elvének
megfelelően közjegyző jelenlétében.
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4.2.

A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg,
akik az előre meghatározott adott nyerő időpontok utáni időpillanatban (óra, perc, másodperc)
az első 250 (kettőszázötven) Játékos között töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak
mindenben megfelelő Kódot a Weboldalra, vagyis a nyerő időpillanat után Kódot feltöltő első
kétszázhuszonhat Játékos nyer. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt
fel a Weboldalra Kódot, a Lebonyolító Szervező azt a Játékost tekinti az első kétszázhuszonhat
Játékos között Kódot feltöltő nyertesnek, akinek a Kódját a számítógépes szerver sorrendben
előbb dolgozza fel.

4.3.

A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program
segítségével, közjegyző jelenlétében történik. A sorsolásról felvett, közjegyző által hitelesített
jegyzőkönyvet a Lebonyolító Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak
tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével
bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító Szervező
székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.4.

Amennyiben a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
kizárásra kerül, a nyeremény jegyet a Lebonyolító Szervező visszavonja.

5.

NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.

A Játékban nyereményként kiosztásra kerül összesen 19.000 db (tizenkilencezer) darab, 2 fő
részére szóló Budapest Park küzdőtérre szóló koncertjegy voucher. A voucherrel az adott
koncertnap hivatalos kapunyitási időpontjában lehet a Budapest Park területére belépni A
koncertek helyszíne: 1095 Budapest, Soroksári út 60. („Nyeremény”).

5.2.

A Nyeremények névre szólóak, mely nevet a Játékos a regisztráció során köteles megadni. A
jegyek sem ingyenesen sem ellenérték fejében másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem
válthatók.

5.3.

A Lebonyolító Szervező a nyertes Játékosokat a nyerő Kód feltöltését követően, azonnal értesíti
a Weboldalon keresztül, majd a Regisztrációt követően, legkésőbb egy munkanapon belül a
Játékos által megadott e-mail címre küldött e-mailben elküldik a nyertes Regisztrációkor
megadott nevére szólóNyereményt.

5.4.

A nyertes Játékos a Regisztráció során köteles valós e-mail címet megadni annak érdekében,
hogy a Nyeremény átadására a fentiekben leírtak alapján sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget (valótlan vagy hibás e-mail címet ad meg), és így a
Nyeremények átadása meghiúsul, vagy nem a Nyertesnek kerül átadásra, úgy ezen körülmény a
Lebonyolító Szervező terhére nem értékelhető, e tekintetben a Lebonyolító Szervező kizárja a
felelősségét. A Lebonyolító Szervező a Nyeremények átadására újabb lehetőséget nem tud
biztosítani.

5.5.

Lebonyolító Szervező a nyereményeket email útján juttatja el a nyertes Játékosoknak a
Regisztráció során megadott e-mail címükre. Az e-mail csatolmányaként kapott, kinyomtatott, a
Nyertes Regisztrációkor megadott nevét tartalmazó jeggyel, érvényes személyi igazolványa, és
nyertes azonosító kártya felmutatását követően tud a Nyertes a koncert helyszínére belépni. A
Nyertes és 1 vendége egyszerre tud a koncerthelyszínre belépni. A Nyeremény egyszeri
belépésre jogosít.

5.6.

A Lebonyolító Szervező a nyertes Játékosokat a Weboldalon és a regisztráció során megadott email címen értesíti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenhet meg,
amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel feltétel nélkül és kifejezetten
hozzájárul.
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5.7.

A Lebonyolító Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, akinek a részére a Nyereményt azért
nem lehet kézbesíteni, mert a Regisztráció során feltüntetett személyes adatok nem valósak,
hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban
írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolító Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli.

6.

ADÓZÁS

A Nyeremények utáni adót a Szervezők viselik az általuk kötött megállapodás szerint, az adó a
Játékost nem terheli. Minden egyéb esetlegesen felmerülő költség (például, de nem kizárólag:
koncertre utazás, szállás, helyszínen történő fogyasztás stb.) a Játékost terheli.
7.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a https://dm.budapestpark.hu oldalon található, illetve további
információ kérhető a Lebonyolító Szervező által működtetett park@budapestpark.hu emailcímen és a
+36-1-434-78-00 telefonszámon (14-20 óráig a Budapest Park nyitva tartása alatt).

8.

ADATVÉDELEM

8.1.

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1. a Lebonyolító Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal
összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a
Nyeremények átadása céljából kezelje;
8.1.2. a Játékos külön hozzájárulása esetén a Lebonyolító Szervező, mint adatkezelő a
megadott személyes adataikat a Játékot követően e-mailes tájékoztatók küldése
céljából kezelje;
8.1.3. nyertesség esetén nevüket a Lebonyolító Szervező minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen
a Weboldalon feltüntesse);
8.1.3. a Regisztrációval minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat
minden rendelkezését.
A 8.1.2. pontban írt hozzájárulás megadása nem részvételi feltétel.

8.2.

A Játékos által megadott személyes adatok kezelését a Kultúrpark Kft. (1095 Budapest,
Soroksári út 60.), mint adatkezelő végzi. A személyes adatok kezelése során a Lebonyolító
Szervező adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

8.3. A Lebonyolító Szervező által kezelt személyes adatok köre: név, születési dátum, e-mail cím,
lakhely irányítószám.
8.4.

Az adatkezelés időtartama:
Lebonyolító Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat a 8.1.1. pontban írt célból az
érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni, de legfeljebb a Játék lebonyolítását
követő 6 hónapig, amely időtartam elteltét követően az adatok automatikusan, a Játékos
értesítése nélkül törlésre kerülnek.

4

Amennyiben a Játékos ehhez külön hozzájárulását adja, a Lebonyolító Szervező a Játékos által
megadott adatokat a 8.1.2. pontban írt célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de
legfeljebb 3 évig jogosult kezelni, amely időtartam elteltét követően az adatok automatikusan, a
Játékos értesítése nélkül törlésre kerülnek.
8.5.

A Játékos a Lebonyolító Szervező adatkezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, ingyenes
visszavonhatja az alábbi címekre küldött értesítésben: park@budapestpark.hu, vagy postai úton
a Kultúrpark Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 60.

8.6.

A Lebonyolító Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a 8.5.
pontban írt címeken. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni
tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Lebonyolító Szervező által meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.7.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését, az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását a Nyeremény
átadása előtt kérelmezi (kivéve a 8.1.2. pont szerinti adatkezelésre vonatkozóan).

9.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1

A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények átvételének – Szervezők érdekkörén kívül eső – elmaradásáért
vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervezők felelősséget nem
vállalnak.

9.2.

Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban nem követelheti.

9.3.

A Lebonyolító Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás
esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás
folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Lebonyolító Szervező semminemű felelősséget
nem vállal.

9.4.

Lebonyolító Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.5.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a dm.budapestpark.hu domainről, illetve
a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető
eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe stb. a Játékos
azonnali kizárását eredményezi.

9.6.

Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés/beküldés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző
ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével,
telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.

9.7.

Lebonyolító Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
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9.8.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog rendelkezései az irányadók.

9.9.

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot
indokolás nélkül bármikor módosítsák, illetve a Játékot megszüntessék. Az erre vonatkozó
tájékoztatást a Szervezők a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszik.

Budapest, 2019. 07.31.

Kultúrpark Kft.
Szervező

dm Kft.
Szervező
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