AMERICAN TOURISTER – UTAZÓMAJOM JÁTÉK
Részvételi Szabályzat
A DIGITAL NOMAD Kft. az alábbi részvételi szabályzatot (a továbbiakban:
„Részvételi Szabályzat”) hirdeti meg a 2018. június 12. és 2018. június 21.
napja között megrendezésre kerülő SAMSONITE AMERICAN
TOURISTER márka „Utazómajom” nevű promóciójára (a továbbiakban:
„Játék”) vonatkozóan.
A Játék szervezője: Digital Nomad Kft. (6100 Kiskunfelegyhaza, Pázsit utca 8,
Cégjegyzékszám: 03- 09-129245, Adószám: 25443279-2-03).
1. A Játékban történő részvétel feltételei
1.1. A Játékban kizárólag olyan magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
valamint a magyar hatóság álalt kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár - az 1.3. pontban
meghatározott kizáró okok hatálya alá nem eső - 18 éven felüli természetes
vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:
- az utazomajom.hu honlapon lévő 2018. június 12-én megjelenő cikkben
található kérdésekre helyesen válaszol, és
- a jelen Részvételi Szabályzatban írott feltételeket magára nézve teljes
körűen kötelezőnek fogadja el.
1.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező és Lebonyolító a Facebook
platform hibáiból fakadó mindennemű felelőssége kizárt. Szervező nem felel
olyan esetekben sem, ahol a Játékos profilja időközben megváltozik vagy a
Szervező érdekkörén kívül eső, technikai hiba lép fel (különösen, de nem
kizárólag adatok, bejegyzések vagy a Játékos elérhetőségének megváltozása,
stb.) és ilyen hibák miatt a Játékos a Játékban nem tud részt venni.

1.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító
munkatársai, megbízottja, alvállalkozói és ezek közeli hozzátartozói.
1.4. A Játékra a többszörös jelentkezés lehetősége kizárt.
2. A nyertes kiválasztása
2.1. A Játékra jelentkezők közül a Szervező 1 Nyertest és 1 tartalék Nyertest
választ ki 2018. június 19-én. A Szervező a kiválasztott Játékost emailben
értesíti 2018. június 21-én éjfélig. Amennyiben a Nyertes legkésőbb 48 órán
belül nem válaszol, a Szervező felveszi a kapcsolatot a tartalék Nyertessel.

2.2. A Szervező a Nyertes nevét az utazómajom Facebook-oldalán
közzéteszi (https://www.facebook.com/utazomajom/) A nyilvánosságra
hozatalhoz a Nyertes feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.
3. Nyeremény
4.1. Egy darab American Tourister S meretu Soundbox típusú
bőrönd. A nyeremény készpénzre nem váltható át!
4.2. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a
Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Minden esetlegesen
felmerülő további költség (például, de nem kizárólag: útiköltség) a
Játékost terhelik.
5. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
5.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás
önkéntes. Azok, akik a Játékra jelentkeznek és abban részt vesznek, tudomásul
veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
- kiválasztás illetve nyertesség esetén nevüket és profilképüket a Szervező
és/vagy Lebonyolító minden további feltétel, megkérdezés és ellenérték
nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
5.2. A játékosok a Játékban való részvétellel önkéntes és kifejezett
hozzájárulásukat adják, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett adataikat
(email cím, név) a Szervező marketingtevékenysége és kiválasztásról való
tájékoztatás, értesítés céljából kezelje. Az adatok feldolgozását a Szervező
szigorúan bizalmasan végzi. A Nyertes a Szervező postacímén bármikor
kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését és indokolás nélkül megtilthatja
adatai további kezelését
6. A Facebook mentesítése
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt
nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook szervezi vagy kezeli. A
Játékos által megadott információkat a Szervező részére adta meg és nem a
Facebook részére. A Játékos által megadott adatokat a Szervező kizárólag az
5. pont szerinti módon és célból használhatja fel.
7. Egyéb
A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának vagy elhalasztásának
jogát, valamint jogában áll a Részvételi Szabályzatot bármikor
egyoldalúan módosítani. A Részvételi Szabályzat módosítását a Szervező
közzéteszi. Lezárva: Budapest, 2018. június 12.

