A 2018. szeptember 28-án megrendezésre kerülő, „Kutatók Éjszakája” esemény
keretében megrendezésre kerülő nyereményjáték szabályai
Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Óbudai Egyetem vagy Egyetem vagy Szervező) által szervezett Kutatók
Éjszakáján a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, a Neumann János Informatikai Kar, illetve a Rejtő Sándor
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar közös nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékon részt venni kívánó
személyeknek mindhárom kar regisztrációs szalagjának összegyűjtését követően a karszalaggal ellátott kézfejükről
képet kell készíteniük és meg kell osztaniuk #lenduletbenoe jelöléssel a Facebook közösségi oldalon.
1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője: Óbudai Egyetem
Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Intézményi azonosítója: FI 12904
Adószám: 15773063-2-41

2. A nyereményjáték időtartama, egyéb időpontok
A játék időtartama: 2018. szeptember 28., 14:00 – 24:00 óra
A sorsolás időpontja: 2018. október 3. ,11:00 óra
Eredményhirdetés: 2018. október 3., 16:00 óra

3. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei
A nyereményjátékban részt vehet bármely, legalább korlátozottan cselekvőképes, a Facebook-on regisztrált
természetes személy, aki a játék feltételeit teljesíti, illetve elfogadja. A nyereményjátékban résztvevők a képek
feltöltésével automatikusan és kifejezetten elfogadják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik jelen szabályzat
minden pontját és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyetem kapcsolatba lépjen velük további adatok
bekérése érdekében, amelyek szükségesek a nyeremények átadásához, valamint ahhoz, hogy a nyertesek nevét
(felhasználónevét) az Egyetem Facebook oldalán a nyereményjátékhoz kapcsolódóan közzétegye. A játékban való
részvétel ingyenes, azaz a résztvevők sem pénz fizetésére, sem bárminemű vagyoni érték nyújtására nem
kötelesek.
Amennyiben a nyertes játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Az Óbudai Egyetem
fenntartja a jogot arra, hogy a törvényes képviselőt a szükséges jognyilatkozatok megtételére felhívja; a
nyilatkozatok megtétele a nyeremény átvételének feltétele.

4. A nyereményjáték menete
1. A játékos készítsen mindhárom kar regisztrációs szalagjának összegyűjtését követően a karszalaggal ellátott
kézfejükről képet és ossza meg #lenduletbenoe jelöléssel a Facebook közösségi oldalon.
2. Az Óbudai Egyetem a képek megosztói közül sorsolja ki a nyerteseket oly módon, hogy a sorsolásban minden
résztvevő azonos eséllyel vehet részt (függetlenül a feltöltött képek, valamint a résztvevőhöz rendelhető Facebook
fiókok számától), illetve minden résztvevő csak egy nyereményre jogosult.

5. A nyeremények
A nyeremény 10 darab ajándékcsomag, mely az Óbudai Egyetem logójával ellátott ajándéktárgyakat tartalmaz.

6. A nyertesek
A nyerteseket az Egyetem privát üzenetben – Facebook-on vagy a Facebook profilban megadott email címen értesíti. A nyertesek neve (felhasználóneve) nyilvánosan nem kerül közzétételre. A nyeremények az Óbudai
Egyetem telephelyén (1033 Budapest, Vörösvári út 105.) az értesítést követő 10 (tíz) munkanapon belül vehetőek
át. Amennyiben a nyertes az értesítés után 10 (tíz) munkanapon belül személyesen nem jelentkezik az Egyetem
telephelyén a nyeremény átvétele érdekében, a nyeremény átvételéhez való jogosultsága megszűnik és a
Szervező az érintett nyeremény tekintetében új nyertest sem hirdet. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés
esetén személyazonosságukat megfelelő okirattal igazolják. A nyereményjátékban való részvétellel a nyertes
hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az Egyetem a nyeremény átvételéről fotókat készítsen és azt a rendezvénnyel
kapcsolatos kiadványaiban, illetve egyéb fórumain nyilvánosságra hozza.
7. Személyes adatok kezelése
Szervező tiszteletben tartja a nyereményjátékban résztvevők személyiségi, illetve a személyes adatok kezelésével
összefüggő jogait. A nyereményjáték során gyűjtött adatokat az Egyetem harmadik személynek nem adja ki és
csak a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertesek értesítése, illetve a nyereményjáték szabályosságának későbbi
igazolása céljából, az ehhez szükséges mértékben kezeli. Az adatok kezelését az Egyetem a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseivel összhangban végezi.
A nyereményjátékban résztvevő személy adatszolgáltatása önkéntes, és jogosult a fenti hozzájárulását bármikor
és indokolás nélkül – a feltöltött fénykép(ek) törlésével, illetve az Egyetem felé küldött írásbeli értesítés útján –
visszavonni. Amennyiben a visszavonás a nyereményjáték időtartama alatt történik, akkor a játékos tudomásul
veszi, hogy a nyereményjátékban a továbbiakban nem vehet részt. A nyereményjátékban résztvevő személy
kizárható, amennyiben felmerül bárminemű csalás gyanúja. A nyereményjátékban résztvevő személy a
nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzatot teljes
egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. A nyereményjátékkal
kapcsolatos adatkezelés részletes szabályait külön adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, mely itt érhető el:
http://news.uni-obuda.hu/files/attachments/20002/kutatok-ejszakaja-rendezveny-adatkezelesi-es-adatvedelmitajekoztatoja.pdf
8. Személyi jövedelemadó
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Egyéb rendelkezések
A Facebook semmilyen szempontból nem felelős a nyereményjátékért, sem annak lebonyolításáért, sem a
végeredményéért. A jelen játékszabályzat szerinti adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem az Óbudai
Egyetem részére történik.
A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a nyereményjáték nem
kapcsolódik a Facebook-hoz.
Az Óbudai Egyetem a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A játékkal kapcsolatban használt Facebook fiókok használatának jogszerűségéből, illetve jogellenességéből
fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket az Óbudai Egyetem egyoldalúan jogosult módosítani, amennyiben a
módosítás nem ütközik jogszabályba.
A jelen játékra és játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén október 17-ig kapcsolat: rendezveny@uni-obuda.hu

Budapest, 2018. szeptember 26.

Óbudai Egyetem

