JÁTÉKSZABÁLYZAT
a „Nyerjen zöldebb iskolát!” nyereményjátékhoz
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/A. § (1) d)
alpontjában foglaltakra tekintettel, jelen szabályzat tartalmazza a tájékoztatást a
nyereményjáték jogi jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről.
A nyereményjáték célja szavazatok gyűjtése állami fenntartású általános iskolák részére,
környezettudatosabb („zöldebb”) beltéri és kültéri környezet kialakításához felhasználható,
vissza nem térítendő támogatás kiutalása céljából. A szavazatok leadásával a résztvevők
nyereményre pályázhatnak.
1.

SZERVEZŐ

1.1

A „Nyerjen zöldebb iskolát” nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”,
vagy „Játék”) Szervezője és adatkezelője a Procter & Gamble Magyarország
Nagykereskedelmi Kkt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Magyarország,
cégjegyzékszám: 01-03-020676, adószám: 28160447-2-44, elektronikus elérhetőség:
pghu.im@pg.com, P & G Hungary Kkt., a továbbiakban: „Szervező”).

1.2

A Nyereményjáték lebonyolítója és az adatok feldolgozója a Createam
Reklámügynökség Kft. (1026 Budapest, Harangvirág u. 5. II. / 3., cégjegyzékszám: 0109-368725, adószám: 12026104-2-41, elektronikus elérhetőség: info@createam.hu, a
továbbiakban: „Adatfeldolgozó”), a 7Field Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 36.,
cégjegyzékszám: 01-09-360445, adószám: 10923809-2-41, elektronikus elérhetőség:
info@7field.com, a továbbiakban: „Átadó”) feladata pedig a nyertesek értesítése és a
nyereménytárgyak beszerzése, átadása (Adatfeldolgozó és Átadó a továbbiakban
együttesen: „Lebonyolító”).

1.3

A Lebonyolító a résztvevők által a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat
a Szervező, mint adatkezelő nevében és javára, a Szervező által kibocsátott, vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi tájékoztatás (a továbbiakban: Adatvédelmi
tájékoztató) és belső szabályzat szerint kezeli.

1.4.

A Nyereményjáték lebonyolítására a www.markasotletek.hu/zoldebbiskola vagy a
www.zöldebbiskola.hu (a továbbiakban: „Weboldal”, vagy „Honlap”) oldalon
keresztül kerül sor.

2.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A Nyereményjátékban való részvétel az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, miután az
érintett megismerte a jelen Szabályzatot. A résztvevő részvételi szándékát a jelen Szabályzat és
az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, az adatkezeléshez is történő kifejezett hozzájárulást
tartalmazó, erre kialakított ún. „checkbox”-ra kattintással nyilvánítja ki.
2.1

A Nyereményjátékban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott
összes feltételnek (továbbiakban: „Résztvevő”, vagy „Játékos”):
a/ olyan 18. életévét a sorsolás napján betöltött természetes személy, aki az Európai
Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik;
b/ aki elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és a c/ pont szerinti regisztrációt
követően teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket, melyek az alábbiak:
1 db, legalább 2 db 4.1. pontban megjelölt termék vásárlásáról szóló nyugta 4.2.
pontban meghatározott adatainak feltöltése; Szavazat leadása egy, a Résztvevő által a
Honlapon elérhető legördülő menüben megnevezett állami fenntartású általános
iskolára (továbbiakban: „iskola”). A Nyereményjátékban résztvevő iskolák listáját a
Játékszabály I. számú melléklete tartalmazza.
c/ aki a Honlap regisztrált felhasználója, és a Nyereményjátékot megelőzően megadja
a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, melyek az alábbiak:
név (születési név);
e-mail cím;
telefonszám;
lakcím (település, utcanév, házszám, irányítószám);
születési dátum
A megadott adatok valóságáért a Résztvevő felelős.

2.2

A Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint az ő Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § szerinti közeli hozzátartozóik nem vehetnek
részt a Nyereményjátékban.

2.3

A Lebonyolító kizárja a Nyereményjátékból azt a Résztvevőt, akiről kiderül, hogy a
sorsolás napján nem töltötte be a 18. életévét, vagy cselekvőképességében korlátozott
nagykorú személy.

3.

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA, TERÜLETI HATÁLYA

A Nyereményjáték 2019. október 10-én 00:00:01 órakor kezdődik és 2019.
november 20-án 23:59:59 órakor ér véget a következők szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hét – 2019. október 10. 00:00:01 – 2019. október 16. 23:59:59
hét - 2019. október 17. 00:00:01 – 2019. október 23. 23:59:59
hét - 2019. október 24. 00:00:01 – 2019. október 30. 23:59:59
hét - 2019. október 31. 00:00:01 – 2019. november 6. 23:59:59
hét - 2019. november 7. 00:00:01 – 2019. november 13. 23:59:59
hét - 2019. november 14. 00:00:01 – 2019. november 20. 23:59:59

A Játék Magyarország területére vonatkozik.
4.

A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1

A Nyereményjátékban részt vevő termékek
A Nyereményjátékban a magyarországi Penny Market üzletekben vásárolt összes
Procter&Gamble termék részt vesz.

4.2

A Játékban az a 2.1. pontban meghatározottak feltételeknek megfelelő személy vehet
részt, aki a Nyereményjáték időtartama alatt a 4.1 pontban meghatározott Procter &
Gamble termékek közül egyazon vásárlás alkalmával legalább 2 db Procter & Gamble
terméket vásárol bármely Penny Market üzletben, és regisztrál a Weboldalon, majd
teljesíti a Játék további feltételét. Érvényes regisztrációt követően a vásárlást igazoló
nyugta/számla 4/5 jegyű tranzakciós számát, 9 jegyű AP kódját, a vásárlás dátumát, ,
valamint a blokk másolatát kell feltölteni a Weboldalra (továbbiakban: „Pályázat”). A
regisztrációs folyamat véglegesítéséhez a Játékosnak el kell fogadnia a Nyereményjáték
szabályait és Adatvédelmi szabályzatát, valamint meg kell adnia nevének,
telefonszámának és e-mail címének, mint személyes adatainak a Játék lebonyolításához
szükséges kezeléséhez hozzájárulását az adatkezelő (Szervező) részére. A Játékos a
megadott adatainak marketing célú kezeléséhez (pl. hírlevelek küldése) saját belátása
szerint hozzájárulhat, a hozzájárulás megtagadása nem akadályozza a Játékban való
részvételben.

4.3

Az 1.4. pontban megjelölt Weboldalon érvényesen regisztrálni a Résztvevő teljes
nevének, email címének és telefonszámának pontos megadásával lehet. A Pályázatot
csak az érvényes regisztrációt követően lehet beküldeni. A szervező rendszer
adatbázisa a Pályázat beérkezésének pontos időpontját is rögzíti.

4.4

A Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha az a Szervező rendszer adatbázisában
rögzítésre került. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az

irányadó. A határidőn túl leadott Pályázat érvénytelen, melyről a Résztvevőt e-mailben
értesíti a Lebonyolító.
A Pályázat érvényességéhez elengedhetetlen az iskolára történő szavazás. A szavazatot
le nem adó Pályázat érvénytelen.
4.5

Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás vagy hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím,
szavazás hiánya), a Résztvevő a Játékból automatikusan kizárásra kerül, melyről a
Lebonyolító értesíti az érintett Résztvevőt.

4.6

A Szervező tiltja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy jóváhagyása
nélkül, az általa használt e-mail cím vagy telefonszám Résztvevő általi megadásával.
Amennyiben a Résztvevő nem saját maga által használt e-mail címet ad meg, a Játék
kezdete előtt kérnie kell az e-mail cím tulajdonosának hozzájárulását. A Résztvevő az
e-mail cím tulajdonosának hozzájárulását a 8.5. pontban meghatározott e-mail címen
teheti meg. A Játékkal kapcsolatos, e-mail cím, telefonszám használat jogosultságából
fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű
felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, melyet a
Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

4.7

Egy vásárlási nyugta/számla adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a
Nyereményjáték során, továbbá egy nyugta adatai egy feltöltésnek minősülnek abban
az esetben is, ha azzal több, mint 2 db – a 4.1. pontban meghatározott márkájú termék
– vásárlása is igazolható. A Résztvevők a Játék során több Pályázat benyújtására is
jogosultak. A Résztvevő nem kötelesem minden Pályázatában ugyanazon iskolára
szavazatot leadni.

4.8

A Nyereményjátékban csak a Penny Market üzletekben forgalmazott, 4.1 pontban
meghatározott, egyidejűleg legalább 2 db Procter&Gamble termék vásárlásáról szóló
vásárlási nyugtával/számlával lehet részt venni. A Résztvevőnek a Nyereményjáték
végéig, illetve a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló blokkot,
amely alapján Pályázatot adott be.

4.9

A Nyereményjátékban minden magyarországi Penny Market üzlet részt vesz. A
szavazatokat valamennyi Magyarország területén működő állami fenntartású általános
iskolára le lehet adni.

5.

NYEREMÉNYEK, NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA

5.1

A Nyereményjáték célja szavazatok gyűjtése az iskolák részére. A Szervező nevében
eljáró Adatfeldolgozó a Nyereményjáték időszakának lejártának időpontjában

összesen 4 db iskola számára egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint
összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt zöldebb beltéri és
kültéri környezet kialakítására (a továbbiakban: „Támogatás”).
A Támogatást elnyerő iskolákkal a Szervező külön szerződésben rögzíti a Támogatás
felhasználásának, a felhasználás feltételeinek rendszerét, a szerződésserű felhasználás
igazolását és ellenőrzését.
5.2

A Résztvevők a következő nyereményekre pályázhatnak:
•

a Nyereményjáték időtartama alatt hetente 7 db nyereményt sorsol ki, amely tartalma
egyenként egy db környezetbarát bevásárlótáska, és 1 db 10.000 Ft értékű Penny
Market ajándék kártya (a továbbiakban, mint „Díj”):

A Támogatás kiosztása
5.3

A Nyereményjáték lezárulását követően az Adatfeldolgozó jegyzőkönyv felvétele mellett
összeszámolja a szavazatokat, ellenőrzi azok hitelességét, és kihirdeti, hogy melyik
három iskola kapta a legtöbb szavazatot a játék ideje alatt. Az első három legtöbb
szavazatot kapott iskola egyenként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű
támogatást kaphat zöldebb beltéri és kültéri környezet kialakítására. A nyertes iskolák
kihirdetésére legkésőbb 2019. november 27-én kerül sor a Weboldalon, valamint a
nyertes iskolák hivatalos elérhetőségein is értesítést kapnak. Amennyiben az első
három helyre szavazategyenlőség alakul ki, sorsolás úján kerül kiválasztásra a három
támogatott általános iskola.
A Szervező nevében az Adatfeldolgozó a legalább 5 db szavazatszámot elért iskolák
között kisorsol további 1 db 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű vissza nem
térítendő pénzügyi Támogatást, szintén zöldebb beltéri és kültéri környezet
kialakítására.
A sorsoláson a legalább 5 db szavazatszámot elért iskolák között 1 db nyertes és 5 db
tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A sorsolások nyilvános, közjegyző jelenlétében történik.
A sorsolások helye: 1062 Budapest, Andrássy út 76.
A sorsolások ideje: 2019. november 21., 10:00 óra

5.4

A Szervező nevében az Adatfeldolgozó a nyertes iskolákat a nyertesek kiválasztását
követő 15 napon belül telefonon vagy írásban értesíti az általuk megnyert
Támogatásról.

Amennyiben a legtöbb három szavazatot kapott intézmények egyike nem kívánja
átvenni a Támogatást, a következő legmagasabb számú szavazatot kapott intézmény
válik jogosulttá a Támogatásra.
Amennyiben a nyertesként kisorsolt intézmény nem kívánja átvenni a Támogatást, úgy
a sorrendben következő tartaléknyertes 1, ennek elutasítása esetén pedig a
tartaléknyertes 2 intézmény jogosult annak átvételére és így tovább.
5.5

A Támogatások nem ruházhatók át. A Szervező a Támogatást a nyertes iskolák számára
pénzügyi támogatás formájában, a támogatási szerződés megkötését követő 45 napon
belül bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a nyertes iskola a támogatási szerződéstt
bármely a Szervezőnek és Lebonyolítónak be nem tudható okból a kihirdetést követő
45 napon belül nem tudja aláírni, az adott iskola elveszti jogosultságát a Támogatásra
és a soron következő tartaléknyertes / újonnan kisorsolt iskola válik arra jogosulttá.

Díjak kiosztása
5.6 A Díjak kiosztására a szerint kerül sor, hogy a Lebonyolító által a Nyereményjáték minden
hetére vonatkozóan előzetesen, titkosan meghatározott heti nyerő időpontokhoz
képest melyik Résztvevő nyújtotta be Pályázatát a legrövidebb időn belül.
A heti nyerő időpontokhoz képest legrövidebb időn belül Pályázatot benyújtó
Résztvevő 1 db 10.000 Ft értékű Penny Market ajándék kártyát és 1 db környezetbarát
bevásárlótáskát nyer.
A Díjakhoz összesen 42 db nyerő időpont sorsolására 2019. október 9-én, 11:00 órakor
kerül sor dr. Bakó Imola Közjegyző irodájában, közjegyző jelenlétében. Cím: 1062
Budapest, Andrássy út 76. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és
Lebonyolító köteles az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban
tartani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
5.7

A Lebonyolító a Nyereményjáték során megállapítja az egyes nyertes pályázatok
hitelességét. Amennyiben a Lebonyolító a feltöltött Pályázatot érvénytelennek
minősíti, erről írásban tájékoztatja az érintett Résztvevőt és az időben soron következő
pótnyertes lép a helyébe. Minden nyertes automatikus rendszer-értesítést kap az általa
a regisztráció során megadott e-mail-címen. Az Adatkezelő a Pályázók adatait a Játék
során folyamatosan - elektronikus formában – az Adatkezelési tájékoztatásban
foglaltak szerint átadja az Adatfeldolgozó részére. A nyertesek kiválasztását követően
a nyertesek adatait az Adatfeldolgozó a Szervező Adatkezelési tájékoztatásában
foglaltak szerint átadja az Átadó részére a nyeremények átadása érdekében.

Amennyiben a nyeremény kiszállítási címére vonatkozó információt a Nyertes a
nyereményről történő kiértesítésétől számított 15 napon belül nem adja meg, az Átadó
legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest telefonon, és egy alkalommal
külön e-mailben is értesíti. Amennyiben a Nyertes az Átadó fenti próbálkozásaira az
utolsó telefonhívást és/vagy az e-mail megküldését követő 3 (három) munkanapon
belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a Nyereményre. A Szervező nem biztosít
további lehetőséget a Nyertesnek a Nyereménye átvételére, és a soron következő
pótnyertes lép a helyébe. Amennyiben utóbb derül ki, hogy a nyertes Játékos Pályázata
érvénytelennek minősül, Szervező az 5.6 pontban meghatározott nyerő időpontokat,
illetve az ahhoz legközelebb eső időpillanatokat (óra, perc, másodperc,
századmásodperc) követően feltöltött Pályázat feltöltőjét választja nyertesnek. A
Nyertes (vagy a pótnyertes) köteles a Szervezővel és a Lebonyolítóval együttműködni
a Nyeremény megfelelő átvételében.

5.8

A nyeremények futárszolgálattal kerülnek kiküldésre. A Szervező és a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal a kiküldés során a nyeremény megsérüléséért vagy
elvesztéséért, és így elvesztett nyereményt nem pótol.

5.9

Amennyiben a Nyertes nem veszi át a regisztrált küldeményként küldött nyereményét,
Átadó azt a Nyertes kifejezett írásbeli kérésére küldi ki újra azzal, hogy az újraküldés
költsége a Nyertest terheli. Amennyiben a kézbesítés sikertelenségétől számított 10
munkanapon belül a Nyertes nem jelzi igényét a nyeremény átvételére, úgy a
nyeremény a soron következő Pályázót illeti.

5.10

A nyereményt a Nyertes, vagy helyette teljes bizonyító erejű magánokiratban
meghatalmazott személy veheti át.

5.11

A Nyertesnek és a pótnyertesnek a Szervező kérésére a blokk bemutatásával,
beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban
meghatározott követelményeknek.

5.12

A Nyertes az 5.11. pont szerinti felhívás esetén a blokk másolatát saját felelősségére
küldi be. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a postai hibákért.

5.13

A díjak kiküldésére a nyertes Pályázatok elbírálása után, legfeljebb a Nyertes által
megadott szállítási cím átadásától számított 60 munkanapon belül kerül sor,
futárszolgálattal.

5.14

A Játék lezárulta után érkező érvénytelen Pályázatok beküldői tájékoztatást kapnak a
Játék időtartamáról és a Nyereményjáték befejezéséről a Weboldalon.

5.15

A nyeremény Résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve
elmaradásáért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

5.16

A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.17

A hamisított vagy manipulált nyugták a Pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem
vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Programban résztvevő nyugták
érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az
irányadó.

5.18

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha
a Nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja
merülne fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget.

6.

ADÓZÁS
A Szervező vállalja, hogy a Nyertesek helyett megfizeti a nyereményekkel kapcsolatos
valamennyi adót. Minden egyéb, Pályázat benyújtásával, vagy a nyeremény ismételt
kézbesítésével felmerülő költség a Nyerteseket terheli.

7.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

7.1

A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak adatkezelője.
Az adatkezelő a Nyereményjáték résztvevők személyes adatainak kezelésével a
Lebonyolítót bízza meg. A Résztvevők személyes adatait (például a teljes nevüket, email címüket, telefonszámukat, irányítószámukat, városukat, a terminál azonosítót és
a nyugta azonosítót) a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és
dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi
rendeletének (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezései szerint. A személyes adatok
kezelésére az adatkezelő adatvédelmi szabályzata szerint kerül sor, amely a
Nyereményjáték mellékletét képezi és az alábbi címen érhető el:
https://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtml

A Résztvevő személyes adatainak kezelésére a Résztvevő hozzájárulása alapján kerül
sor. A Szervező átadja a Résztvevő elérhetőségeit az Adatfeldolgozónak a nyertesek
kiválasztása érdekében, az Adatfeldolgozó pedig a nyertesek adatait átadja az Átadó
részére a kiszállítás érdekében. Az Átadó átadja a nyertesek adatait a postai
szolgáltatónak vagy futárszolgálatnak, annak érdekében, hogy a Nyereményeket a
Nyertes(ek) részére leszállítsa. Azon résztvevők Nyereményjátékban gyűjtött adatait,
akiknek a Szervező a Nyereményeket odaítélte, a Szervező 5 évig kezeli a
jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség miatt.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Résztvevők tájékoztatást kérhetnek a
Lebonyolítótól és a Szervezőtől. Az ezzel kapcsolatos leveleket a Szervező címére vagy
a Lebonyolító következő e-mail címére kell megküldeni (adja meg az ügynökség e-mail
címét). Az adatkezeléssel érintett személyek jogosultak hozzáférni személyes
adataikhoz, jogosultak annak javítását, helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés
korlátozását, illetve az adatok továbbítását kérni. Amennyiben a személyes adatok
változnak, vagy azok kiegészítése vagy javítása válik szükségessé, az adatkezeléssel
érintett személyek kötelesek azokat frissíteni. A fenti jogok gyakorlása érdekében a
résztvevők a Lebonyolítóhoz fordulhatnak, aki a kérelmeikre válaszol a Szervező
nevében. A Nyertesnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni a
Nyeremény átadása előtt, ez azonban megakadályozza a Nyeremény átadását.
Az adatkezeléssel érintett személyek jogosultak panasszal élni az egyének személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos alapvető jogok és szabadságok védelmével
foglalkozó felügyeleti szerv felé a személyes adataik kezelése miatt.

8.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők megerősítik, hogy teljes
mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és a
regisztráció és a Pályázat benyújtása során tevőlegesen nyilatkoznak arról, hogy azzal
egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a
jelen előírásokat betartják.

8.2

A Nyertesek vállalják a Nyeremény felhasználásával járó mindennemű felelősséget.
A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a) pontjában
foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton
nem érvényesíthetők.

8.3

Amennyiben a Szervező jogosan gyanítja, hogy valamely Résztvevő bármilyen módon
manipulálja a Weboldalt, vagy nem tartja be a Nyereményjáték szabályzatának

rendelkezéseit, a Szervező jogosult a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárni a
Nyereményjátékból, melyről az érintett Résztvevőt írásban értesíti.
8.4

A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy az adatátvitel tartalma,
teljesítménye, sebessége, valamint a Nyereményjáték trackback sebessége a szolgáltató
technológiájától függ, amit ezért a Szervező hatáskörén kívül eső tényezők
befolyásolhatnak, különösen (de nem kizárólagosan) kapcsolódási hibák, a szerver
számítógép teljesítménye, vagy a biztonságos hálózati kapcsolat karbantartása. A
Szervező és a Lebonyolító a jelen pontban kapcsolatban teljes mértékben kizárja
mindennemű felelősségét.

8.5

A Nyereményjáték Szabályzat teljes szövege elérhető a Weboldalon, vagy a Szervező
1.1 pontban megadott címén. További információ kérhető a jatek@markasotletek.hu.
email címen.
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