„FUTURE JOBS” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A „Future Jobs” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője:

Brain Bar Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1122 Budapest, Maros utca 27. 5/4., cégjegyzékszám: 01-09-285175, a továbbiakban: Szervező)

A Nyereményjáték megszervezésére a 2018. május 31. napján reggel 10 óra és délután 18 óra között kerül sor a
Budapesti Corvinus Egyetemen megrendezésre kerülő Future Jobs elnevezésű rendezvény (a továbbiakban:
Rendezvény) keretében.
A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos valamennyi feladatot a Szervező
látja el.
I.

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 16. életévét betöltött, cselekvőképes, érvényes, fényképes
személyazonosító okmánnyal rendelkező természetes személy, aki a 2018. május 31. napján szervezett
Rendezvényen részt vesz (a Rendezvényen online vagy a helyszínen beregisztrált) és válaszol
a(z) https://goo.gl/forms/EonvhtNdtf2e4EQT2 linken elérhető kérdésekre. További feltétel, hogy a részvevő a
Nyereményjáték jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételének megfeleljen.
A
Nyereményjátékra
a
Rendezvény
helyszínén
vagy
távolról,
saját
eszközről,
a(z) https://goo.gl/forms/EonvhtNdtf2e4EQT2 linken elérhető kérdőív kitöltésével jelentkezhet minden a fentiekben
meghatározott természetes személy.
A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a Nyereményjáték szervezésében, valamint
lebonyolításában esetlegesen közreműködő gazdasági társaságok tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói
és ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Szervező a jelen Játékszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a Rendezvény teljes időtartama alatt, a saját
Nyereményjáték linkjén folyamatosan elérhetővé teszi.
A Nyereményjátékban résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a Szervező a
tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
A Szervező kizárja felelősségét az érintettek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a résztvevők
vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a részvevő a jelen
Játékszabályzatban foglalt feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal
kapcsolatban bármilyen kifogást emel, úgy a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.
II.

A Nyereményjáték helye, ideje és tárgya

Nyereményjáték helyszíne: Future Jobs rendezvény, Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.),
illetve a https://goo.gl/forms/EonvhtNdtf2e4EQT2 link.
Nyereményjáték időtartama: 2018. május 31. reggel 10 órától délután 18 óráig
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A nyeremény:
Azon résztvevők közül, akik részt vesznek a Rendezvényen és a Nyereményjáték időszakában válaszolnak a
Nyereményjátékban található kérdésekre, illetve megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, a Szervező
sorsolás útján, kisorsol 3 db nyertest a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint.
A nyertesek nyereménye a 1-1 (egy-egy) darab Brain Bar fesztivál belépő, mely a Brain Bar fesztivál 2018. június 1. és
2018. június 2. napjaira történő ingyenes belépésre jogosít.
III. A sorsolás, a nyertes értesítése, a nyeremény átadása
A Nyereményjáték időtartama alatt beérkezett jelentkezéseket a Szervező informatikai rendszerében rögzíti és
leválogatja azokat, amelyek érvényesek, azaz megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és azok közül a
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján sorsolja ki a nyerteseket és a tartaléknyerteseket. A
nyertesek kisorsolását követően a kihúzásuk sorrendjében a nyertesek és tartaléknyertesek között sorrend alakul ki.
A sorsolás 2018. május 31. napján este 19-20 óra között történik.
A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.
A nyerteseket a Nyereményjátékban való részvétel céljából megadott e-mail címen értesíti a Szervező a sorsolást
követő 6 órán belül.
A nyeremények átvételére a Brain Bar fesztivál helyszínén a fesztivál időtartama alatt (2018. 06. 01. 09:00 – 2018. 06.
02. 19:00) a Regisztrációs pontnál van lehetőség. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes a Szervező
adatbázisában szereplő személyes adatainak valóságát fényképes azonosító okmány felmutatásával igazolja a
nyeremény átvételének alkalmával.
A nyeremény készpénzre nem váltható, nem átruházható és nem visszatéríthető.
A nyertes a nyereményt a fesztivál teljes ideje alatt (2018. 06. 01. 09:00 – 2018. 06. 02. 19:00) a Regisztrációs pultnál
átveheti, amennyiben erre nem kerül sor, úgy a nyeremény átvételére való jogosultságát automatikusan elveszti.
Abban az esetben, ha a nyertes bármely ok miatt nem tudja igénybe venni a nyereményt, úgy azzal kapcsolatban
követeléssel a nyereményjátékot Szervezővel szemben nem léphet fel.
A Nyereményjáték menetében, szabályaiban, valamint nyereményben történő bármilyen változásért a
Nyereményjáték Szervezője nem vállal felelősséget. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a
Nyereményjátékot bármikor, akár nyertes hirdetése nélkül is lezárja.
A Szervező a Nyereményjáték lebonyolításával, szabályaival kapcsolatban sem a résztvevőkkel, sem harmadik
személyekkel szemben jogvitába nem bocsátkoznak, felelősségüket teljes körűen kizárja.
IV. Személyi jövedelemadó és egyéb adókötelezettség
A nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket a Szervező viseli. A nyerteseket a nyereménnyel
kapcsolatosan nem terheli sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével
összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások nyerteseket terhelik (pl. a nyeremény
átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége, stb.).
V.

Adatkezelési szabályok

A Nyereményjátékban részvevőkre a jelen Játékszabályzat vonatkozik.
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A Szervező tájékoztatja a Nyereményjátékban résztvevőket, hogy a regisztrációjuk során általuk megadott személyes
adataikat a Szervező, mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:
GDPR) 6. cikk b) pontjában foglaltak alapján kezeli, figyelemmel az információs és önrendelkezési jogról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseire.
Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím
Az adatkezelés célja: a nyertesek értesítése és velük való kapcsolattartás a nyeremények átadása érdekében.
Adatkezelés időtartama: legfeljebb a Rendezvény végéig, ezt követően Szervező törli a személyes adatokat.
A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.
A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Nyereményjáték során, és különösen nyereményre való jogosultságuk
megállapítása alkalmával a regisztráció során (név, e-mail cím) személyes adatok megadása szükséges, amelyre a
válaszadás önkéntes. Amennyiben a résztvevő a feltett kérdésekre válaszol, úgy tudomásul veszi, hogy megadott
adatai a Szervező számára hozzáférhetővé válnak.
Az adatszolgáltatás önkéntes, de a Nyereményjátékban való részvételnek feltétele.
Az adatfeldolgozást a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező erre kijelölt munkatársai végzik.
A Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevő szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően
helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
A Nyereményjátékban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul
veszik és elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékszabály módosításának
jogát a Szervező fenntartja

Budapest, 2018. május 30.

Brain Bar Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervező
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