JÁTÉKSZABÁLY
A „Mi a nyugodt pihenés titka?” nyereményjátékhoz
A játékra történő jelentkezéssel a játékosok kifejezetten elfogadják, magukra nézve
kötelezőnek ismerik el a következő játékszabályt (a továbbiakban: "Játékszabály").
1. A játék szervezője
A játék (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Somogyi Elektronic Trade Kft.
(székhely: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3, cégjegyzékszám: 08-09-002824, a
továbbiakban: "Szervező"). Szervező a Játék lebonyolításához Győr+ Média Zrt-t
(9023 Győr, Kodály Z. u. 32/A, cg: 08-10-001764, a továbbiakban: „Lebonyolító”)
veszi igénybe.
2. Részvételi feltételek
1. A Játékban részt vehet bármely, Magyarországon állandó lakhellyel
rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban:
„Játékos”).
2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Lebonyolító alkalmazottai és
hozzátartozói, továbbá a Játék szervezésében és lebonyolításában esetlegesen
résztvevő egyéb gazdálkodó szervezetek munkatársai és ezek közeli
hozzátartozói, a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően.
3. A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok,
akik:
- a jelen Szabályzat 2.1. vagy 2.2. pontjában meghatározott kizárás ellenére
mégis részt vettek a játékban,
- bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a játékkal kapcsolatos
posztban a Szervező és a Lebonyolító jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
- bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
- sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Játékban, valamint
- a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik, vagy annak nem felelnek
meg.
4. A kizárt Játékosnak esetleges nyertesség esetén Szervező nem köteles a
nyereményt átadni, az átadott nyereményt pedig visszakövetelheti. A Szervező
ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának
megtérítését is követelheti a játékostól.

3. A Játék menete, sorsolás
1. Győr+ Rádió Játék
A hallgatók 2017. július 11 – 2017. július 23. között a Győr+ Rádió +36
20/411-7171-es normál díjas SMS számára küldött „Home klíma” üzenettel

tudnak jelentkezni a Játékra. A műsorvezető a jelentkezők közül 2017. július
17. és 2017. július 23. között naponta egyszer véletlenszerűen választja ki azt a
két hallgatót, akit felhív telefonon. Amennyiben a felhívott Játékos a telefont
nem veszi fel, a műsorvezető véletlenszerűen újabb hallgatót választ ki, és azt
hívja fel.
A felhívott Játékosok feladata: a műsorvezető feltesz egy kérdést egy időben
mindkét játékosnak. A játékosoknak meg kell tippelniük a helyes megfejtést (a
továbbiakban: párbaj). Aki közelebb áll a helyes megfejtéshez, az nyer.
Nyeremény: részvételi lehetőség a 2017. július 24-i 9 órás fődíj sorsoláson.
A Győr+ Rádió a játékot adáson kívül rögzíti, majd ezt követően adásba
szerkeszti. A Játékba történő jelentkezéssel a Játékosok kifejezett
hozzájárulásokat adják a velük történő beszélgetés teljes időtartamban történő
rögzítéséhez és szerkesztés utáni sugárzásához.
A fődíj sorsoláson való részvétel további feltétele, hogy a párbajt követően a
nyertes Játékos megadja a Lebonyolító számára nevét. Amennyiben a nyertes
ezen adatát nem adja meg a Lebonyolító részére, úgy a fődíj sorsoláson való
részvételre nem jogosult, és semmilyen kártérítési követeléssel nem élhet sem
a Lebonyolító, sem a Szervező felé.

2. Győr+ Hetilap Játék
A Győr+ Hetilapban 2017. július 7-én és 2017. július 14-én megjelenő
skandináv keresztrejtvényt kell a játékosoknak megfejteni és a helyes
megfejtést eljuttatni az adott megjelenést követő szerdáig a Győr+ Hetilap
szerkesztőségébe a 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a címre vagy
jatek@gyorplusz.hu e-mail címre. Jelige: Keresztrejtvény – Home klíma.
A helyes megfejtők közül 2017. július 12. és 2017. július 19. napján 12 órakor
húzásos módszerrel 5-5 db fidget spinner kerül kisorolásra, melyeket a
nyertesek személyesen (érvényes személyazonosító okmány felmutatását
követően), vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással
rendelkező meghatalmazottjuk útján az Elektro Somogyi Kft. (9024 Győr,
Árpád u. 24.) üzletében vehetnek át nyitvatartási időben, a kisorsolásukat
követő egy hónapon belül.
Mindkét alkalommal kisorsolásra kerül továbbá az öt-öt nyertes közül egy-egy
megfejtő, aki indulhat a 2017. július 24-i 9 órás fődíj sorsoláson.
Minden nyertest Lebonyolító értesít a megfejtés beküldésekor megadott
elérhetőségén.
Amennyiben egy Játékos a jelen Szabályzat 3.1. pontja szerint már párbajozott, vagy a 3.2.
pontban foglaltak szerint már kisorsolásra került, a Játékban többször nem vehet részt.

3. Fődíj sorsolás

2017. július 24-én 09.00 órakor a Győr+Rádió műsorvezetője élő adásban
sorsolja ki az 5. pont szerinti fődíjat. A sorsolás helyszíne: 9024 Győr, Baross
út, Győr+Média Pavilonja.
Fődíj sorsolás menete: a 7 (rádió) és 2 (hetilap) nyertes személyesen (magát
érvényes személyazonosító okmánnyal igazolni köteles) megjelenik a fődíj
sorsolás helyszínén. A nyerteseknek lehetősége van teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással maguk helyett mást küldeni a fődíj
sorsolására. Ennek hiányában azonban az egyes nyertesek távollétében kell
megtartani a fődíj sorsolását.
Mind a 9 játékos véletlenszerűen választ egy klíma távirányítót. A játékosok
egymás után, véletlen sorrendben kipróbálják távirányítójukat. A fődíjat az
nyeri, akinek a távirányítója bekapcsolja a helyszínen felállított Home Klímát.

4. A Játék időtartama
A Játék a Győr+ Rádióban 2017. július 11-től 2017. július 24-ig.
A Játék a Győr+ Hetilapban 2017. július 7-én és 14-én jelenik meg.

5. Nyeremény
A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
A 3.2. pontban meghatározott Győr+Hetilapban folytatott nyereményjáték résztvevői
között összesen 10 db fidget spinner.
Fődíj:1 db HOME-12TR01-I/O típusú klíma, HOME-AEH-W4A1 wifi modullal és
alapszereléssel (alapszerelés tartalmazza: maximum 4 méter csőtávolságot a kültéri és
beltéri egység között, gravitációs cseppvíz elfolyatást, egyszeri falátfúrást, a kültéri
egység maximum 4 méteres magasságba történő falra, vagy sík felületre történő
szerelését, az anyag és munkadíjat, valamint a kiszállás díját.)
Szervező a fődíj nyertesével a sorsolást követő 24 órán belül a kisorsolásakor
megadott telefonszámon felveszi a kapcsolatot, és egyeztet vele a nyeremény
beszerelésével kapcsolatban. A beszerelésre a kapcsolatfelvételt követő 1 héten belül
kell sort keríteni, a felek közös megegyezése alapján. Amennyiben a Szervezőnek fel
nem róható okból ezen időtartam alatt a beszerelésre nem került sor, nyertes erre
vonatkozóan reklamációval nem élhet.
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre
nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak és semmilyen módon nem
értékesíthetőek tovább.
6. Adózás

A nyereményeket terhelő valamennyi adót a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények
fentiek szerinti átadásán, beszerelésén és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli.

7. Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat
A Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes
tájékoztatás a jelen Játékszabály 1. sz. mellékletében található.
A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a
Szervező a fődíjat nyilvános esemény keretében adja át, továbbá publikálhatja vagy
ismertetheti a nyertes Játékos nevét és a nyertesről a nyeremény átadása során készült
fotóját, illetve a róla készült hang-vagy videofelvételt a Játék utólagos dokumentálása
céljából a www.somogyi.hu weboldalon, Szervező Facebook oldalán, illetve
Lebonyolító valamennyi kommunikációs csatornáján és Facebook oldalán.
Ennek megfelelően a nyertes a Játékban való részvételével automatikusan és
önkéntesen hozzájárul neve és fényképe nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz,
hogy a róla készült hang-illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező és
Lebonyolító díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül
felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelent,
hogy hozzájárulása megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.
8. Irányadó jog
A jelen Játékra és Játékszabályra irányadó jog a magyar jog. Szervező fenntartja a
jogot, hogy a jelen Játékszabályt bármikor megváltoztathassa.

Kelt: 2017.07.07.

1.
SZÁMÚ MELLÉKLET
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ
NYILATKOZAT
Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szervező, mint
adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, a jelen melléklet 2. pontjában megjelölt
személyes adataikat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") rendelkezéseivel és a jelen tájékoztatóval
összhangban – az alábbiak szerint – kezelje.
1. Adatkezelő

Somogyi Elektronic Kft. (székhely: H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.; e-mail: somogyi|
kukac|somogyi.hu, www.somogyi.hu, 96/512-512, adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH-118181/2017.)
2. A kezelt személyes adatok köre
Kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, a nyertesről kép/ hang/videofelvétel.
Fenti adatokat a Játékos a Játékon való részvétel során bocsátja Szervező
rendelkezésére.
Ezeket az adatokat Szervező a Játékos engedélyével rögzíti és kezeli.
3. Az adatkezelés jogalapja
A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja az ezen tájékoztatóban leírtakat és
hozzájárul adatai Szervező által történő kezeléséhez. Az adatkezelésre az Infotv. 5.§
(1) bekezdés a) pontja alapján a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
4. Az adatkezelés célja
1. Az adatkezelés célja, hogy a Szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett
Játékot, a nyereményeket át tudja adni, azt utólag a www.somogyi.hu
weboldalán, illetve Facebook oldalán dokumentálja.
2. Szervező a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem
használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek
számára történő kiadása – jogszabályi kötelezés kivételével – kizárólag a
Játékos előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adatfeldolgozók igénybevétele
A Játékos által rendelkezésre bocsátott adatokat elsődlegesen a Szervező illetve annak
munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé (kivéve a
Játékszabályzat 7. pontja), harmadik személyek részére nem adják át.

6. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a játék lebonyolítása érdekében kezelt adatok tekintetében a Játék
lebonyolítását követő 30 napig tart.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
A Játékos kérheti a Szervező által kezelt személyes adatai
-

helyesbítését,
törlését, zárolását (kötelező adatkezelés kivételével), valamint
kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi
elérhetőségeken:
 levélben: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3.
 e-mailben: somogyi@somogyi.hu

A kérelem fenti elérhetőségekre történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
Szervező írásban ad tájékoztatást, vagy írásban közli a tájékoztatás megtagadásának
jogszabályi alapját.
Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
adat a rendelkezésére áll, Szervező a személyes adatot helyesbíti.
A helyesbítésről, törlésről, zárolásról Szervező 5 munkanapon belül értesíti Játékost,
továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.
Ha Szervező a helyesbítésre, zárolásra vagy törlésre vonatkozó kérelmet nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy Játékos hozzájárulásával
elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 3 munkanap alatt
megvizsgálja Szervező annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről
Játékost írásban tájékoztatja.
Játékos a fentieken túl
-

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben Játékos szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg vagy a www.somogyi.hu honlap használata során bármilyen módon
kárt okozott, a Szervező jogosult a Játékossal szembeni kártérítés érvényesítésére.
Ilyen esetben Szervező minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a
jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
8. Adatbiztonság
A Szervező a kezelésébe került adatokat megfelelő intézkedésekkel, jogosultsági
rendszerek alkalmazásával védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Szervező elkötelezetten ügyel arra, hogy Játékos, valamint minden ügyfele, partnere,
honlap-látogatója személyes adatait még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi
a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A Szervező
minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy a személyes
adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

Szervező elhatárolja magát olyan esetektől, amikor rajta kívül álló okokból harmadik
személyek (pl. hacker, fizikai vagy elektronikus behatoló) jogellenesen személyes
vagy egyéb információt fürkésznek ki. Ez esetben a Szervező nem vállal felelősséget a
rajta kívül álló módon történő adatkezelésért.
Szervező nem vállal felelősséget és az adatkezelési szabályozásán kívüli esetként
értelmezi azokat az eseteket, amikor Játékos vagy bármely természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját maga tesz
közvetlen vagy közvetett módon elérhetővé személyes adatokat harmadik személyek
számára - így pl. felhasználónév, jelszó vagy kód nem megfelelő kezeléséből adódóan
-, akik azt jogellenes célra vagy jogellenes módon is felhasználhatják.
9. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés
Az Infotv. fent hivatkozott szakasza alapján amennyiben a személyes adat felvételére
Játékos hozzájárulásával került sor, Szervező a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Játékos
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti
- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
- a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, feltéve,
hogy ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
Ezen jogalap alkalmazását megelőzően azonban a Szervezőnek el kell végeznie az ún.
érdekmérlegelési tesztet, mely alapján vizsgálni kell az adatkezelői jogos érdeket és a
vele szemben álló adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot. A teszt elvégzését
követően lehet megállapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat, vagy sem.

