
NY! JÁTÉK SZABÁLYZATA
mán szabályzat szabad magyar fordítása. Eltérés esetén a román nyelvű szabályzat alkalmazandó.

A népszerűsítő kampányban használt termékfotók tájékoztató jellegűek.

A nyeremény átvételének időtartama a sorsolást követő 60 nap.

A Lapozni főnyeremény! játék nyereményeinek bruttó összértéke 93 542 lej.

A nyereményjáték nyertesei, nem kérhetik a nyeremények ellenértékét, a nyeremények más vagy más specifi kációjú termékekre sem cse-

rélhetőek, és a nyeremény fölötti jogot nem engedményezhetik harmadik személyre. 

Abban az esetben, ha valamelyik nyereményt nem lehetett átadni a Szabályzat által előírt feltételek szerint, a szervező fenntartja a jogot az 

illető nyeremény visszavonására. Abban az esetben, ha a nyertes nem tudja személyesen átvenni nyereményét, egy közjegyző által aláírt 

meghatalmazással egy másik személy átveheti. 

Abban az esetben, ha különböző okokból egyes nyeremények nem találnak gazdára, a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy kevesebb 

nyereményt adjon át, a többi nyeremény a birtokában marad. 

A nyereményekért legkésőbb 2019. december 20-ig lehet jelentkezni.

A nyeremények sorsolása a szervező képviselője és egy közjegyző jelenlétében történik. Az urnából egy nyertest és két tartalék nyertest 

sorsolunk ki mindegyik nyereményre. A sorsolás időpontja 2019. december 13.

A sorsoláson minden előfi zető részt vesz, aki a fentiekben részletezett feltételeknek megfelel. Egy résztvevő legfennebb egy nyeremény-

nyel gazdagodhat. 

Sorsolást és érvényesítést követően a nyerteseket legtöbb hét napon belül telefonon értesítjük. 

A nyertes a következő érvényesítési feltételeknek kell megfeleljen: teljesítse a részvételi feltételeket; 6 hónapos vagy 1 éves Székelyhon 

napilapra vonatkozó előfi zetéssel rendelkezzen; 18. életévét elérje (az előfi zetés vásárlásakor); természetes személy legyen romániai lak-

címmel; ne legyen a Príma Press és ennek cégcsoportjához köthető alkalmazott és bedolgozó, ezek férje vagy felesége, valamint első és 

másodfokú hozzátartozója (pl. szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák, testvérek stb.); a nyeremény átvételekor a nyertesnek fel kell mu-

tatnia az előfi zetési bizonylatot és a személyi igazolványát; töltse ki és írja alá a személyi adatok feldolgozására vonatkozó nyilatkozatot, 

valamint a nyeremények átvételéről szóló dokumentumot.

Abban az esetben, ha a kihúzott nyertessel nem sikerül telefonon kapcsolatba lépni három különböző napon a sorsolást követő egy hét 

leforgása alatt, vagy időközben elhunyt, a nyereményt érvénytelenítjük, és az első számú tartalék nyertes veszi át a helyét. Abban az eset-

ben, ha a tartalék nyerteseket sem sikerül érvényesíteni, a nyeremény nem kerül átadásra, és a Szervező birtokában marad. 

A nyertesek tájékoztatása során a Szervező felkéri a nyerteseket személyes adataik feldologozására és felhasználására. A nyeremények át-

vételéhez a nyertesnek a következő személyes adatait kell megosztania a szervezővel: vezetéknév, keresztnév, személyazonossági okirat 

sorozata és száma, lakcím, telefonszám és személyi szám.

Jelen Szabályzat értelmében és a nyertes nyilatkozata alapján a Szervező nyílvánosságra hozhatja a nyertes nevét, fényképét és nyeremé-

nyét saját kiadványaiban, valamint a nyeremény átadásakor készített fotót, videót is megjelentethet róla.

A Szervező felelőssége kiszámolni, visszatartani és befi zetni a nyereményekkel kapcsolatos személyi adókat a 571/2003-as adótőrvény 

alapján. Minden egyéb adóügyi vagy más kötelezettség kizárólag a nyertest terheli.

A Szervező és résztvevők között esetlegesen felmerülő viták kezelése közös megegyezéssel történik. Abban az esetben, ha erre nincs 

lehetőség, a viták rendezése a Szervező székhelye szerinti illetékes bíróság feladata. 

A nyereményjátékkal kapcsolatosan felmerülő panaszokat írásban lehet megtenni, a kárt okozó eseménytől számított öt munkanapon 

belül. A panaszokat a pr@szekelyhon.ro e-mail-címre kell eljuttatni. A panaszokat a szervező által kijelölt bizottság 48 órán belül (ünnep-

napok és hétvége esetén 72 órán belül) megvizsgálja. Az eset megvizsgálása után a választ írásban, e-mailben juttatják el az észrevételt 

megfogalamazó félnek.

A szervező nem vállalja a felelősséget az előfi zetésre vonatkozó tulajdonjog fölötti vitákért, a nyertes kapcsolatfelvételének meghiúsulá-

sáért, a nyertes távolmaradásáért, az előfi zetési bizonylat elvesztéséért, rosszul kitöltött, javított, átírt, kitörölt, kiolvashatatlan vagy hibás 

adatokkal ellátott előfi zetési bizonylatokért, valamint azon bizonylatokért, melyeket olyan személyekre állítottak ki, akik nem vehetnek 

részt nyereményjátékban. 

A szervező nem vállalja a felelősséget a nyereményekben okozott károkért, ezek elvesztéséért – sem a nyertes, sem egy harmadik fél által 

okozott sérülésekért – azok átadása után.

A nyereményjátékba való belépés által a résztvevők beleegyeznek abba, hogy személyes adataik bekerülnek a szervező fél adatbázisába 

a nyertesek kilétének könnyebb azonosítása miatt. A népszerűsítő kampány befejeztével az összes személyes adatot egy arra felruházott 

szakmai csoport megsemmisíti. Kivételt képeznek azok az adatok, amelyek felhasználását engedélyezik a résztvevők egyéb marketingkam-

pányok céljára is. A játékban résztvevő személyek felhatalmazást adhatnak a szervező félnek arra, hogy személyes adataikat felhasználják más 

alkalmakkor is: promóciós tárgyakat vagy információkat kapjanak postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs 

csatornákon, amelyeket a hatályos jogszabályok engedélyeznek. Abban az esetben, ha a résztvevők személyes adataik felhasználása mellett 

döntenek, a fenti módon bármikor információkat kaphatnak a szervező fél egyéb kampányairól és tevékenységeiről is. Abban az esetben, ha 

a résztvevők a jövőben nem szeretnének promóciós tárgyakat és információkat kapni postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más 

telekommunikációs csatornákon, amelyeket a hatályos jogszabályok engedélyeznek, akkor egy aláírt és dátummal ellátott írásos kérvényt kell 

eljuttasanak a pr@szekelyhon.ro e-mail-címre vagy a szevező fél székhelyére (Székelyudvarhely, Győzelem utca 12. szám, Hargita megye). 

Ezt követően legtöbb 15 napon belül egy, a kérésről szóló dokumentumot és egy válaszlevelet fognak kapni a szervező féltől.

A szervező összegyűjti, tárolja és feldolgozza a kampányban résztvevő nyertesek személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, lakhely, tele-

fonszám, e-mail-cím, személyi szám) a nyeremények átadása, valamint az esetleges fellebbezések miatt. Az esetleges fellebbezéseket pr@

szekelyhon.ro e-mail-címre kell eljuttatni, egy ilyen dokumentum megírásával pedig az aláíró fél vállalja személyes adatainak (vezetéknév, 

keresztnév, lakhely, telefonszám, e-mail-cím, személyi szám) felhasználhatóságát a válaszadás érdekében.

A résztvevő által aláírt és dátummal ellátott kérvényében felszólíthatja a szervezőt azon információk közlésére, hogy személyes adatait 

felhasználja-e vagy sem. A résztvevő ugyanakkor kérvényezheti az adatok helyesbítését, aktualizálását, blokkolását, törlését vagy név nél-

küli felhasználását abban az esetben, ha azok a törvény által eltérően vannak felhasználva. A szervező köteles az adatokat a hatályos EU 

2016/679-es szabályzata alapján kezelni, informálni a résztvevőt adatai felhasználásáról, hozzáféréséről, az adatok felülírásáról, valamint 

megosztani az igazságszolgáltatási szervekkel.

A fenti jogok gyakorlása írásban lehetséges a Príma Press-nek (Székelyudvarhely, Győzelem utca 12. szám, Hargita megye, adószáma: 

RO12212848, cégbejegyzési száma: J19/274/1999) küldött beadvánnyal. Értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül választ kap a 

beadványra.

Jelen népszerűsítő kampány határidő előtt csak vis major esetén szűnhet meg, vagy  a hatályos jogszabályok változása esetén, melyek 

lehetetlenné teszik a nyereményjáték folytatását többletköltséget vonva a Szervező számára.

Jelen nyereményjáték a 99/2000-es számú Kormányrendelet és 2016/679-es számú Európai Parlament Szabályzata alapján kerül meg-

rendezésre.

A nyereményjáték szabályzatát ingyenesen elérhetővé teszi a szervező a www.szekelyhon.ro/fonyeremeny weboldalon. A népszerűsítő 

kampányban való részvétellel a résztvevők biztosítják a szervezőt arról, hogy elolvasták és megértették a szabályzatot, illetve egyetértenek 

és tiszteletben tartják azokat.
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