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JÁ TÉ KSZABÁ LYZAT
1. Játékszabályzat
A jelen dokumentum tá rgya a Kapcsoló dj! Lépj szintet! É lj fenntartható an! elnevezésű
nyereményjá ték szabá lyainak (a tová bbiakban csak „szabá lyzat“) tá rgyalá sa. A jelen
szabá lyzat az egyetlen dokumentum, amely tartalmazza a já ték szabá lyait. A jelen
szabá lyzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó , a jelen dokumentummal egyező en
kö zzétett, írá sbeli kiegészítésekkel mó dosítható .
A já ték szervező je:
WWF Magyarorszá g Alapítvá ny
Budapest, 1141 Á lmos vezér ú tja 69/A
2. A játék ideje és helye
A já ték 2019. má rcius 5-tő l 2019. má rcius 31. 12 ó rá ig, Magyarorszá g terü letén kerü l
lebonyolítá sra (a tová bbiakban csak „a já ték ideje“ és „a já ték helye“).
3. Részvétel a játékban
3.1 A já tékban csak olyan, Magyarorszá g terü letén kézbesítési címmel rendelkező , 18
évesnél idő sebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen
szabá lyzat 6.8 cikke szerinti kizá rá s, aki a jelen szabá lyzat
3.2 cikke szerinti mó don regisztrá l a já tékban való részvételre, és megfelel a jelen
szabá lyzatban feltü ntetett tová bbi feltételeknek.
3.2 A résztvevő a www.instagram.com és/vagy a www.facebook.com internetes oldalon
regisztrá l,
azzal,
hogy
a
www.facebook.com/wwfhungary
és
www.instagram.com/wwfmagyarorszag oldalon kö zzétett, Kapcsoló dj! Lépj szintet! É lj
fenntartható an! elnevezésű já tékban leírtak szerinti képet tesz kö zzé a megnevezett
kö zö sségi oldalak egyikén, nyilvá nosan megtekinthető formá ban, #foldoraja2019
hashtaggel. A képen szerepelnie kell, ahogyan versenyző megvaló sítja fenntartható
tippjeink kö zü l az egyiket, illetve aká r azokat bő vítve ú jabb, á ltala kreá lt tippet bemutató
fotó val is nevezhet, amely a fenntartható bb életmó dhoz kapcsoló dik.
3.3 A résztvevő a já tékban annyiszor vehet rész, ahá nyszor teljesíti a feltételeket.
3.4 A já tékba csak azok a Résztvevő k nyernek besorolá st – s vá lhatnak nyertessé - akik a
já ték ö sszes megadott feltételét teljesítik. A nem minden feltételt teljesítő résztvevő i
regisztrá ció nem kerü l besorolá sra a já tékba. A Szervező nek jogá ban á ll bá rmikor
megítélni, hogy az egyes résztvevő k teljesítik-e a já ték megadott feltételeit.
4. A já ték nyereményei, a já ték menete, a nyertes meghatá rozá sá nak mechanizmusa
4.1 Jelen já ték nyereményei:
400 db energiatakarékosfényforrá s-csomag a Lumenet Kft. felajá nlá sá val, amelynek

tartalma 6 db 60 wattos izzó kivá ltá sá ra alkalmas E27 LED fényforrá s
Minden résztvevő , kö zvetlenü l a jelen szabá lyzat 3.2 cikkében leírtak szerint tö lt fel
képet. 400 nyertese lesz a já téknak, akik sorsolá s ú tjá n kerü lnek ki az ö sszes
szabá lyosan já tszó felhaszná ló kö zü l.
5. A nyeremények átadása a nyertesnek
5.1 A já ték kiértékelését kö vető en Facebook bejegyzésben tesszü k kö zzé a já ték
nyerteseinek nevét, 2019. á prilis 1-jén. A nyertesnek legkéső bb 2019. á prilis 9-ig kell
jelentkeznie a já ték eredményhirdetésének bejegyzésében megadott mó don. Szervező a
nyereményt a nyertes á ltal megadott postai címre juttatja el.
5.2 A Szervező fenntartja tová bbá magá nak a jogot arra, hogy azt a résztvevő t, akinél a
já ték eredményét befolyá solni képes – aká r harmadik személy kö zvetítésével is - csaló ,
tisztességtelen, vagy jó erkö lcsbe ü tkö ző eljá rá s alapos gyanú ja merü l fel, a já tékbó l
kizá rja. A Szervező fenntartja magá nak a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a
nyereményeket, amennyiben kétségek uralkodnak a já ték szabá lyainak, a nyertes
részérő l tö rtént megszegése, vagy a résztvevő bá rmilyen jó erkö lcsbe ü tkö ző eljá rá sa
esetén.
5.3 Amennyiben a nyertessel nem sikerü l kapcsolatba lépni, a nyertes megtagadja a
nyeremény á tvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztrá lá sa nem elégíti ki a jelen
já ték szabá lyzatá t, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultsá gá t.
6.7 Amennyiben Szervező felfü ggeszti vagy megszakítja a Já tékot, errő l egyszerű
kö zleményt jelentet meg a Szervező Facebook ü zenő falá n. Szervező fenntartja a jogot,
hogy a Já tékszabá lyzatot bá rmikor megvá ltoztassa.
6. Záró rendelkezések
6.1 A Szervező nem felel az internet há ló zat, vagy má s elektronikus eszkö z
kö zvetítésével tö rténő adatá tvitelnél bekö vetkezett technikai problémá kért. A Szervező
nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiú sulá sá ért (pl. elveszett
kü ldemény).
6.2 A résztvevő , a já tékban való részvétellel kinyilvá nítja a já ték szabá lyaival való
egyetértését, és vá llalja azok maradéktalan betartá sá t. A já ték kapcsá n keletkező , a jelen
szabá lyzatban nem rendezett jogokat és kö telezettségeket Magyarorszá g jogi elő írá sai
szabá lyozzá k.
6.3 A Szervező fenntartja magá nak a jogot arra, hogy a já ték szabá lyait bá rmikor
mó dosítsa, ill. a já tékot teljesen – indoklá s és ká rtérítés meghatá rozá sa nélkü l - tö rö lje,
tová bbá ugyanígy arra, hogy a nyereményt má s, hasonló típusú és értékében megfelelő
nyereménnyel helyettesítse. A já ték szabá lyainak bá rmilyen mó dosítá sa, a já ték tö rlése
és a nyereményt má s nyereménnyel tö rténő helyettesítse írá sban tö rténik, és a já ték
oldalá n kö zzétételre kerü l.
6.4 A já tékban való részvétel, vagy a tá rgynyeremény helyett pénzbeni teljesítés

kikényszerítése nem lehetséges. A résztvevő nem jogosult tá rgynyeremény-cserét
kö vetelni. A Szervező nem felel tová bbá semmilyen ká rért, amit a résztvevő esetleg a
já tékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény á ltal szenved el.
6.5 A résztvevő a já tékra tö rtént regisztrá lá ssal hozzá já rul ahhoz, hogy a já tékba
nevezett képeit a Szervező felhaszná lhatja, valamint személyérő l képi vagy audiovizuá lis
felvételek készü lhetnek, amelyeket azutá n, hírkö zlő eszkö zö kben és a já ték
Szervező jének reklá manyagaiban - a nyertes utó nevének és nevének, a nyeremény
adatainak és értékének feltü ntetésével együ tt - kö zzétehetnek. A résztvevő a já tékba
nevezett képeivel, valamint a személyérő l készített, majd kö zzétett képi vagy
audiovizuá lis felvételekkel ö sszefü ggésben nem léphet fel díjazá sra vonatkozó
kö veteléssel, és lemond minden, ennek kapcsá n keletkezett vagy keletkezhető anyagi
vagy egyéb tulajdonjogi kö vetelésérő l.
6.6 A résztvevő a já tékra tö rtént regisztrá lá ssal, nyerése esetén hozzá já rul ahhoz, hogy a
nevét, a nyeremény adatainak és értékének feltü ntetésével együ tt kö zzétehetnek.
6.7 A résztvevő , a já tékra tö rtént regisztrá lá ssal hozzá já rul ahhoz, hogy megadott
személyi adatait, a regisztrá ció ban szerepelő kiterjedésben – nyerés esetén – a szó ban
forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes kézbesítési címére vonatkozó
adatokat, a Szervező , mint adatkezelő kezeli, kiadja a nyereményeket biztosító Lumenet
Kft. szá má ra, aki feldolgozza. A személyes adatok megadá sa ö nkéntes. Az adatok az
adatfeldolgozó n kívü l harmadik személynek nem kerü lnek á tadá sra és részü kre nem
vá lnak hozzá férhető vé. Az adat-kezelés célja a jelen já ték lebonyolítá sa, nyertes
Résztvevő esetén az adó kezelés, a já ték eredményeinek - hírkö zlő eszkö zö kben és a
já ték Szervező jének reklá manyagaiban tö rténő - kö zzététele, mégpedig a já ték
befejezését és a já tékbó l szá rmazó kö vetelések rendezését kö vető egy évre.
6.8 A személyes adatok feldolgozá sa elektronikus formá ban tö rténik. A résztvevő
tudomá sul veszi tová bbá , hogy megilletik az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az
informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi CXII. tö rvényben meghatá rozott jogosultsá gok.
A résztvevő a személyes adatok feldolgozá sá hoz adott hozzá já rulá st – a Szervező címén
– térítésmentesen, bá rmikor visszavonhatja (a feldolgozá sá hoz adott hozzá já rulá s
visszavoná sa esetén, a személyes adatokat tö rlik, vagy má s mó don semmisítik meg),
jogá ban á ll személyes adataihoz hozzá férni (ide értve az azok kiterjedésére és
feldolgozá sá nak céljá ra vonatkozó adatokat, valamint a forrá sukró l szó ló ö sszes elérhető
informá ció t), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok
megsemmisítését kérni, stb.
6.9 Kizá rt a já tékbó l a já ték Szervező jének minden dolgozó ja, a já ték szervezésében a
Szervező vel má sképp együ ttmű kö dő természetes személyek, valamint a fentebb említett
ö sszes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti kö zeli hozzá tartozó ja.
Amennyiben egy ilyen kizá rt személy a nyertes, a Szervező , a nyereményt – sajá t
belá tá sa szerint – a jelen szabá lyzat alapjá n kö vetkező , tová bbi Résztvevő nek adhatja, ill.
má s marketing- vagy jó tékonysá gi célokra fordíthatja.
6.10 A szervező kijelenti, hogy a Facebook tá rsasá g és a tulajdoná ban lévő Instagram
kö zö sségi platform, a jelen já tékbó l szá má ra kö vetkezhető minden kö telezettség aló l
teljesen felmentett. A szervező kijelenti, hogy a jelen já tékot a Facebook tá rsasá g és az
Instagram kö zö sségi platform nem szponzorá lja, nem tá mogatja vagy kezeli, s azzal

nincs semmilyen kapcsolatban.
6.11 A teljes jelen szabá lyzat a já ték oldalá n kerü l kö zzétételre. Amennyiben bá rmely, a
jelen já tékot bemutató reklá manyagon feltü ntetett, rö vidített szabá lyzat és a já ték
oldalain kö zzétett, jelen teljes szabá lyzat szö vege kö zö tt eltérés van, a jelen teljes
szabá lyzat élvez első bbséget.
Kelt: Budapest, 2018.03.04.

