Margó-polc nyereményjáték
Részvételi feltételek, adatkezelési tájékoztató, információ
1. Játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a Kultúrkombinát Kft. (Továbbiakban: Szervező) által 2019.
Október 10-13. között megrendezésre kerülő Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron
lebonyolított, “Margó-polc” elnevezésű nyereményjátékra.
2. A játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Margó Irodalmi Fesztivál és
Könyvvásár eseményen, bizonyíthatóan legalább 1 db könyvet vásárolt az ott kiállító
könyvárusító standok bármelyikén (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes
cselekvő képtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A játékos a
Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot és
azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem
jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
3. A Játék időtartama, menete
A Játék időtartama a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár eseményen szervezett
Könyvvásár nyitvatartási ideje: 2019. Október 10-13, 1013 Budapest, Várkert Bazár, Ybl
Miklós tér 2-6.
Nyitva tartás:
október 10-11. 16:00-21:00
október 12. 10:00-21:00
október 13. 10-21:00
A Játék menete: a nyertesek azok közül kerülnek ki, akik a Margó Irodalmi Fesztivál és
Könyvvásáron legalább 1 könyvet vásároltak és a vásárlás mellé kapott nyereményszelvény
kötelezően kitöltendő részét hiánytalanul kitöltve bedobják a vásár területén található Margo
inopultban lévő gyűjtődobozba.
Játékos minden vásárlással tovább növeli az esélyeit. A nyertes kiválasztását a Szervező
által megbízott személy végzi, 2019. Október 16-én 18:00-kor a Margó Stúdióban, amelyet a
Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár Facebook csatornáján élőben közvetítünk. A
sorsolás nyilvános.
4. Nyeremények, nyertesek
A Játék során a leírásban megadott nyeremény kerül kiosztásra a Játékosok között. A
nyeremény készpénzre nem váltható A játékban pótnyerteseket nem hirdetünk. A nyertes
nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: életkora nem a feltételeknek megfelelő; ha a
megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol; ha egyértelműen bizonyítható,
hogy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; ha
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni
próbálja; ha jelen játékszabályzat bármelyik pontját megsérti.
5. A nyertesek értesítése

A nyertes nevét a Margó Irodalmi Fesztivál hivatalos facebook és weboldalán poszt/cikk
formájában tesszük közzé a a kihirdetésük után. A nyertessel legfeljebb 2 munkanapon belül
privát üzenetben felvesszük a kapcsolatot, adategyeztetés és nyeremény átvételének
részletei céljából. Amennyiben a nyertes minden levélváltás után 5 munkanapon belül nem
reagál a Megbízott üzenetére, a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
6. A nyeremények kézbesítése
A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni. A játékosok
kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele 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 ezzel kapcsolatban.
7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli
regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött
értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy
által elszenvedett károk tekintetében.
8. Adatkezelés és adatvédelem, Játékosok adatai
A játékban résztvevő személy adatait a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár szervezője,
a Kultúrkombinát Kft. kizárólag saját célra használja, harmadik félnek tovább nem adja.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélküli, kifejezetten
hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény
átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, posta cím), a Szervező a
nyeremény átadásának céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása során a
nyeremények átadásának céljából felhasználja.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő
kommunikációra használja. Adatszolgáltatás önkéntes és és megfelelő tájékoztatás
birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik fél részére nem kerülnek
továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás
nélkül, jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy
részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek
megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel
kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A játék résztvevőinek adatait a
Szervező a 8. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel,
illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező fenntartja a
jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

