Az alábbi Játékszabályzat 2018. április 12-étől érvényes. Helyesbítéseket tartalmaz a szabályzat alábbi pontjaiban a
regisztrációval kapcsolatban: 2..1 – harmadik bekezdés, 5.1. – első- és második bekezdés, 5.3.

”TAVASZI PROMÓCIÓ”
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR
VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
Az ”tavaszi promóció” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a
OTP Ingatlanbefektetési Alap (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; MNB(PSZÁF)
lajstromozási szám: 1112-05, adószáma: 18108653-2-41) (a továbbiakban: ”Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Cafe Communications Kft. (székhely: 1037
Budapest, Seregély utca 3-5..) (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.9 pontban
meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”)
vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
•

•

•

bármilyen értékben vásárol a MOM Park bármely üzletében vagy szolgáltató
egységében, illetve amennyiben részt kíván venni a Fődíj sorsolásán is, úgy összesen
legalább 20.000,-Ft értékben vásárol a MOM Park bármely üzletében vagy szolgáltató
egységében;
a vásárlásokat követően a vásárlásait igazoló blokkokon szereplő AP kódot, valamint a
vásárlások összegét megadja a www.mompark.hu/nyeremenyjatek domain alatti
weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) található promóciós microsite felületen,
továbbá
a Weboldalon a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, e-mail cím,
telefonszám („Kódfeltöltés”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen
játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az
adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be
(tetszőleges számú AP kódot tölthet fel) a Játékba, azonban egy Blokkot kizárólag egy
alkalommal használhat fel a Játék során. A Fődíj sorsolásán történő részvétel esetében
a 20.000,- Ft összértéket akár többszöri alkalommal történő vásárlással, több AP kód
feltöltésével is el lehet érni. Ha többször gyűlik össze a 20.000,- Ft, akkor az újabb
pályázatnak minősül, így a Játékos növelheti a nyerési esélyeit.
2.2 Minden olyan Játékos, köteles jól olvasható módon megőrizni a 2.1. pontban
meghatározott vásárlásait igazoló, AP kódot tartalmazó blokkokat, amelyeket
nyertesség esetén eredeti példányban köteles postai úton a Lebonyolító 1037 Budapest,
Seregély utca 3-5. címére megküldeni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele. A
Szervező kizárólag a MOM Park valamely üzletében vagy szolgáltató egységében kapott
Blokkokat fogadja el, amelyen a vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá
esik.
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2.3 A Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Blokkon szereplő vásárlás
dátumát, időpontját. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes kódot tartalmazó blokkot
olvasható formában bemutatni vagy, ha a nyertes AP kód nem egyezik a beküldött
Pályázattal, a vásárlás nem a megadott időtartamra esik (dátum, óra, perc), úgy Szervező
nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.
2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes
rögzítésre kerülnek.
2.5 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.6 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok
saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail
címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati
torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és
a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.8 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító valamint a Játék szervezésében
részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.10 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a
Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt
csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek
például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és
egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől
a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik
nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék
a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást
tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a
Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.
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3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2019. március 18. napján 00 óra 00 perctől. 2019. május 5. napján 23 óra 59
percig tart.
4. A JÁTÉK MENETE
4.1 A Játékosok a Heti nyereményekért a Játék időtartama alatt bármilyen értékben
vásárolhatnak a MOM Park bármely üzletében vagy szolgáltató egységében, illetve
amennyiben részt kíván venni a Fődíj sorsolásán is, úgy összesen legalább 20.000,-Ft
értékben kell vásárolnia a MOM Park bármely üzletében vagy szolgáltató egységében.
A vásárlásokat követően a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő AP kódot, valamint a
vásárlások összegét a Játékosoknak meg kell adniuk a Weboldalon.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be
(tetszőleges számú AP kódot tölthet fel) a Játékba, amellyel növelheti a nyerési esélyeit,
azonban egy Blokkot kizárólag egy alkalommal használhat fel a Játék során.
A Fődíj sorsolásán történő részvétel esetében a 20.000,- Ft összértéket akár többszöri
alkalommal történő vásárlással, több AP kód feltöltésével is el lehet érni. Ha többször gyűlik
össze a 20.000,- Ft, akkor az újabb pályázatnak minősül.
4.2 Heti nyeremények sorsolása
4.2.1 A Játék időtartama a következő szakaszokból áll („Játék hetek”):
2019. március. 18. napja 00 óra 00 perctől 2019. március. 24. napján 23 óra 59 percig;
2019. március. 25. napja 00 óra 00 perctől 2019. március 31. napján 23 óra 59 percig;
2019. április. 1. napja 00 óra 00 perctől 2019. április. 7. napján 23 óra 59 percig;
2019. április. 8. napja 00 óra 00 perctől 2019. április. 14. napján 23 óra 59 percig;
2019. április. 15. napja 00 óra 00 perctől 2019. április. 21. napján 23 óra 59 percig;
2019. április. 22. napja 00 óra 00 perctől 2019. április. 28. napján 23 óra 59 percig;
2019. április. 29. napja 00 óra 00 perctől 2019. május. 5. napján 23 óra 59 percig;
4.2.2. A Heti nyeremények („Heti nyeremények”)

1. hét 2019. 03. 18. - 03.24.
1 Tchibo

1 db piros színű Cafissimo MINI kávéfőző gép.

2 Adrienne Feller
3 Arioso

1 db 10 000 Ft-os virágcsokor.

4 Art'z Modell
5 Bagatellini
6 MOM Játszóház
7 Yves Rocher
8 AEG

1 db Madeleine termékcsalád.
1 db 20 000 Ft értékű ajándékutalvány.
1 db reggeli 2 fő részére.
1 db családi belépő a játszóházba.
1 db Hydra Végétal 48 órás hidratáló krémes arcápoló.
1 db Ultra Silencer Zen porszívó.

2. hét 2019. 03. 25. - 03. 31.
1 Arioso

1 db 10 000 Ft-os virágcsokor.

2 Thai Masszázs szalon
3 Douglas

1 db 1 órás talpmasszázs.
1 db 20 000 Ft értékű ajándékcsomag.

4 Gerry Webber

1 db 20 000 Ft értékű ajándékutalvány.
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5 MOM Játszóház
6 Coccinelle
7 Bobbi Brown
3. hét 2019. 04. 01. - 04. 07.
1 Häagen-Dazs
2 Coccinelle
3 Douglas
4 MOM Játszóház
5 Arioso
6 Thai Masszázs szalon
7 Helly Hansen
4. hét 2019. 04. 08. - 04. 14.
1 Leroy
2 MOM Játszóház
3 Thai Masszázs szalon
4 Arioso
5 Laag and Hill
6 Coccinelle
7 Hervis
5. hét 2019. 04. 15. - 04. 21.
1 Laag and Hill

1 db családi belépő a játszóházba.
1db pénztárca.
1db smink szolgáltatás 30 000 forint értékben

1 db két személyes Fondü desszert.
1 db pénztárca.
1 db 20 000 Ft értékű ajándékcsomag.
1 db családi belépő a játszóházba.
1 db 10 000 Ft-os virágcsokor.
1 db 1 órás talpmasszázs.
1 db 30L-es, fekete színű Duffel Bag.

1 db páros belépőjegy egy MOM Saturdays eseményre, 1 üveg proseccoval.
1 db családi belépő a játszóházba.
1 db 1 órás talpmasszázs.
1 db 10 000 Ft-os virágcsokor.
1 db 10 000 Ft-os vásárlási utalvány.
1 db karkötő.
1 db 20 000 Ft értékü ajándék utalvány.

1 db 10 000 Ft-os vásárlási utalvány.
1 db könyv.

2 Libri
3 Arioso
4 Coccinelle
5 Luisa Cerrano

1 db 10 000 Ft-os virágcsokor.
1 db Coccinelle karkötő.
1 db 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány.

6 MOM Játszóház
7 Vapiano

1 db két fős vacsorát/ebéd 10 000 Ft értékben.

6. hét 2019. 04. 22. - 04. 28.
1 Optic World

1 db Persona optikai keret, Optic World lencsével.

2 Libri
3 MOM Játszóház

1 db családi belépő a játszóházba.

1 db könyv.
1 db családi belépő a játszóházba.

4 Müller
5 Nubu

1 db 10 000 Ft értékű ajándékcsomag.

6 Arioso
7 Oui&

1 db 10 000 Ft-os virágcsokor.

7. hét 2019. 04. 29. - 05. 05.
1 Yves Rocher
2 MOM Játszóház
3 Arioso

1 db nyaklánc.
1 db 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány.

1 db Hydra Végétal 48 órás hidratáló krémes arcápoló.
1 db családi belépő a játszóházba.
1 db 10 000 Ft-os virágcsokor.

4

4 Pirex Papír
5 Libir

1 db Ars Una szett.

6 Optic World
7 Spíler

1 db ZEISS VR1 virtuális valóság szemüveg.

1 db könyv.
1 db 2 fős vacsora 20 000 Ft értékben.

4.2.3. Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2019. március 7. napján 11:30 órakor a
Lebonyolító székhelyén a Játék teljes időtartamának tekintetében a 4.2.2 pontban
meghatározott heti nyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári hete
vonatkozásában az adott játékhéten megnyerhető nyeremények számával azonos számú heti
nyerő időpontot, a Játék teljes időtartamára összesen 50 db heti nyerő időpontot (év: hónap:
nap: óra: perc: másodperc).
4.2.4. A nyerőidőpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes
program segítségével a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság előtt történik. A
bizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik
arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerőidőpontok a
Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a
Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.
4.2.5. A 4.2.2. pontban meghatározott heti nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben
megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott heti nyerő
időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc,
századmásodperc) elsőként küldenek be a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben
megfelelő Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld
be Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a
számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
4.2.6. Amennyiben a heti nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban
meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a nyeremény kézbesítésére azért nem
kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.1. pontban meghatározott együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a 4.2.3 pontban meghatározott heti nyerő
időpontokat követően beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott heti
nyeremény tekintetében. A tartaléknyertesek a nyerőidőpont utáni időpillanatokban beküldött
Pályázatok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a heti nyereményre az 5.1. pontban
foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely
okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával
összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
4.3 A Fődíjak
A Játék során 3 db fődíj („Fődíj”) kerül kisorsolásra.
A megnyerhető Fődíjak:
1 db két fő részére szóló utazás Amszterdamba
Utazás részletei:
Szállásfoglalás: A nyeremény a sorsolás időpontjától számított egy naptári éven belül kerülhet
felhasználásra úgy, hogy a foglalásnak legkésőbb 2019. június 10.-éig meg kell történnie.
Utazás: közvetlen menetrendszerinti járatokkal, feladható poggyász nélkül, kézipoggyásszal
Időtartam: 4 nap / 3 éjszaka
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Szállás: 4*-os belvárosi szálloda standard kétágyas szobájában
Ellátás: reggeli
A nyeremény nem tartalmazza:
• a helyszínen fizetendő helyi idegenforgalmi adót,
• a minibárból történő fogyasztást,
• a személyes kiadásokat
1 db 100 000 Ft értékű Furla ajándékutalványt
Az ajándékutalvány felhasználható 2019. június 30.-ig a MOM Park Furla üzletében, bármilyen
termékre.
1 db Coccinelle táska
A Nyertes nyereménye egy Coccinelle Ambrine Merletto táska, melynek értéke 128.900 forint.
A nyeremény átvehető a MOM Park Coccinelle boltjában időkorlát nélkül.
4.4 A Fődíjak sorsolása
A Szervező a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok
közül – 2019. május. 10. napján 13 óra 00 perckor - a Lebonyolító 1037 Budapest, Seregély
utca. 3-5. szám alatti telephelyén, a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság
jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a Fődíjak
nyerteseit.
A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a sorsoló
bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolások alkalmával 5 db
tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak
jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes pályázat bármely okból
érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával
összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
4.5 A Heti nyeremények és a Fődíjak másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem
válthatóak. Egy Játékos egy darab Heti nyereményre és egy darab Fődíjra lehet jogosult.
5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1 A Lebonyolító a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Nyerteseket a
kódfeltöltés során megadott e-mail címen (”Értesítés”), illetve a Nyertesek nevét közzéteszi a
Weboldalon.
Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a kódfeltöltés során megadott adatok
valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti
időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező
vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és
részére a Nyereményt átadni.
5.2 A nyertes Játékos köteles a vásárlásokat igazoló blokkok olvasható másolatát vagy
fényképét az értesítéstől számított 10 munkanapon belül postai vagy elektronikus úton a
Lebonyolító 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. vagy a promocio@mompark.hu címére
beküldeni (teljes név, lakcím és e-mail cím megjelölésével), ellenkező esetben a nyertes
Játékos pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
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5.3 A bemutatott blokk ellenőrzését követően a Heti nyereményeket, illetve a Fődíjakat a MOM
Parkban – az adott nyereményt biztosító üzletben – a voucher bemutatásával személyesen
lehet átvenni, személyi igazolvány felmutatásával, illetve a voucherek elektronikus úton is
kiküldésre kerülhetnek a Játékos által a kódfeltöltés során megadott e-mail címére.
5.4 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos
egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
5.5. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt
a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli. A Játékról részletes információ a www.mompark.hu/nyeremenyjatek
oldalon érhető el.
6. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
6.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
6.1.1 Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes
adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
6.1.2 megadott személyes adataikat – amennyiben a megfelelő mező kipipálásával ehhez
hozzájárultak – a Szervező a saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek
továbbítása, piackutatás - érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;
6.1.3 a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező
és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve
hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében,
akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
6.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
A megadott adatok kezelője a szervező OTP Ingatlanbefektetési Alap, mint adatkezelő.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Cafe Communications Kft. végzi, mint
adatfeldolgozó.
6.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak
arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy
helyesbítését az alábbi címeken: 1037 Budapest. Seregély utca 3-5. címen vagy a
promocio@mompark.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
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6.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy
annak megbízottja az 6.1.2. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy
lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait
feltüntetve): A LEBONYOLÍTÓ 1037 BUDAPEST. SEREGÉLY UTCA 3-5. CÍMÉn vagy a
promocio@mompark.hu e-mail címen.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri (ide nem
értve azt az esetet, ha csak a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja
vissza), úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a
Játékból kizárásra kerül. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt
kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a
Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz
szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
7 VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül
eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
7.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem
vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben
nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
7.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a
www.mompark.hu/nyeremenyjatek oldalon érhető el. Weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló
hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
7.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
7.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
7.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
7.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel
azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a www.mompark.hu/nyeremenyjatek oldalon.
Budapest, 2019. március 18.
OTP Ingatlanbefektetési Alap
Szervező
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