Nyereményjáték-szabályzat
A nyereményjáték szervezője a Manó Könyvek Kiadó Kft. (1086 Budapest, Dankó u.
4-8., Cg.: 01-09-695169, továbbiakban: Szervező).
A Nyereményjáték-szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szervező
hivatalos
Facebook
illetve
Instagram
oldalán
megjelenő
valamennyi
Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi
feltételekkel.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden internetfelhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. 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.
Játékos (továbbiakban: Játékos) az Szervező hivatalos Facebook illetve Instagram
oldalán részt vesz az ott aktuálisan meghirdetett játékban.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont)
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
2. A Játék leírása
A Játék leírása a Szervező Facebook illetve Instagram oldalán érhető el.
3. A Játék időtartama
A Játék időtartamát, az eredményhirdetés időpontját az adott Játék leírása
tartalmazza.
4. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni
- az adott Játéknál a név és email-cím hiánytalan megadásával lehet.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos lakcím
és telefonszám megadása is.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén
érvényes.
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A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen
Nyereményjáték-szabályzatot.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosok játékkal
kapcsolatos értesítésére használja fel.
5. Nyeremény
A Játékok nyereményeit az egyes játékleírások tartalmazzák.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük.
7. A nyeremények kézbesítése
A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a
nyerteseknek. (Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron
kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni.)
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szervezőnél tehető meg.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények 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,
ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
8. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való – jelen szabályzat 4. pontja szerinti – részvétellel
automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy
- megadott adataik (név, email-cím, lakcím, telefonszám) a Szervező mint
adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat, a Szervező minden további engedély
és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek
értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából
- A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási
jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat
tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 8 évig megőrzi az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően
az adatokat törlik.
A Szervező a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései valamint a
GDPR vonatkozó rendelkezései szerint bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott
felhatalmazások keretei között.
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Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató a www.manokonyvek.hu linken érhető el.
9. Felelősség-kizárás
Az értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A
Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés
során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden
esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség
kizárását a jogszabály kifejezetten tiltja.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Játékokban való részvétel során, a Facebook vagy Instagram esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező
Facebook illetve Instagram oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el.
10. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen
Szabályzatot.
A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
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