MOM PARK 2020.08.03.-08.31. KÖZÖTT SZERVEZETT HÍRLEVÉL
FELIRATKOZÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELIÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A „hírlevél feliratkozási” nyereményjáték szervezője az OTP lngatlanbefektetési
Alap (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.; MNB (PSZÁF) lajstromozási szám:
1112-05, adószáma: 18108653-2-44) (”Szervező”). A Szervező megbízásából a
Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat a Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u.
3-5.; cégjegyzékszám: 01 09 865021) látja el (“Lebonyolító”).

JÁTÉK IDŐTARTAMA
MOM Park hírlevél feliratkozási nyereményjáték– 2020.08.03. napján 00 óra
00 perctől - 2020. augusztus 31. napján 23 óra 59 percig tart.
A sorsolás időpontja: 2020.09.01.
A sorsolások helyszíne: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.
Eredményhirdetés: a nyertesek a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül,
a MOM Park weboldalán kerülnek kihirdetésre és a Lebonyolító e-mail értesítést
is küld a részükre.
JÁTÉK MENETE
Minden olyan – jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő –
személy, aki a játék időtartama alatt a https://mompark.hu/hirlevel oldalon
feliratkozik a MOM Park hírlevelére, a megfelelő mező bejelölésével részt vehet
a Játékban.

NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA
A nyertes Játékosok a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság
jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kerülnek
kisorsolásra — a részvételi feltételek ellenőrzése után. A Nyeremények a

játékszabályzatban feltüntetett sorrend alapján kerülnek sorsolásra. A
Nyereményeket a nyertesek a MOM Parkban található üzletekben vagy egyedi
esetben posta által házhoz szállítva vehetik át.

A Lebonyolító minden egyes sorsoláson nyereményenként 1 (egy)
tartaléknyertes Játékost is kisorsol. A tartaléknyertesek abban az esetben
lehetnek jogosultak az adott nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázata
bármely okból érvénytelen vagy a nyertes az adott Játékból a Pályázatával
összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
A JÁTÉK NYEREMÉNYEI
A Játék során az alábbi nyeremények („Nyeremények”) kerülnek kisorsolásra:

SZÉPSÉG
2 db termékből álló Adrienne Feller ajándékcsomag
• Rose de Luxe Hyaluron szérum
• Rose de Luxe Hidratálókrém
DIVAT
30.000 Ft értékű ajándékcsomag, amely tartalmaz egy esernyőt, egy sálat, és
egy 5000 Ft kedvezményre jogosító kupont
GASZTRO
15.000 Ft értékű MOM Leroy Bistro utalvány

LIFESTYLE
5 db könyvből álló Libri ajándékcsomag:
• Sarah Ivens: Erdőterápia - Sinrin-joku, avagy zöld út a boldogsághoz
• Beth Kempton: Wabi Sabi
• Ichiro Kishimi: Vállald fel bátran önmagad - A japán sikerkönyv, amely
megmutatja, hogyan lehetsz valóban szabad és boldog
• Alice Robb: Miért álmodunk? - A tudatos álmodás sorsformáló módszere
• Jamie Oliver: Vega

NYEREMÉNYINFORMÁCIÓK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt a
Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű
más nyereménytárggyal helyettesítse.
A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos
a Játék időtartama alatt kizárólag 1 (egy) darab Nyereményre lehet jogosult.
Lebonyolító a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást, illetve nyertes
meghatározását követő 1 (egy) munkanapon belül felveszi a nyertessel emailben
a kapcsolatot, és visszajelzést követően közzéteszi a nyertes nevét MOM Park
weboldalán (vezetéknév kezdőbetűvel jelölve, valamint keresztnév) amelyhez
valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul
(Értesítés).
NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE
A Nyereményeket a nyertesek a megadott üzletekben vagy egyedi esetben posta
által házhoz szállítva vehetik át. Amennyiben a nyertes az adott
sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 90 naptári napon belül nem
veszi át a nyereményét, a pótnyertes lesz jogosult a nyereményre. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény
átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére
nem értékelhető. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem
tud biztosítani. A nyeremény átvételére vonatkozó előírásokat a koronavírus
miatt születő kormányrendeletek felülírhatják.
Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő
Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a
Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok
nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb
okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen
felelősség nem terheli.
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező
viseli. Szervezőt a Nyeremények adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint
a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal
rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy
(”Játékos”) vehet részt, aki a Szervező által közzétett feladatokat az ott írtak
szerint teljesíti, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a rendelkezésre
bocsátott adatait (email cím) majd később – nyertesség esetén – szükséges
adatait (név, postai elérhetőség) — az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
a részvétellel a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt
elfogadja (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
Egy Játékos a Játékban 1 (egy) db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a
Szervező időközben ettől eltérően rendelkezik).
Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem
felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes
Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat
megadó résztvevőket kizárhatja az adott Játékból.
Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal
kapcsolatos e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban
Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.
A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok 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, illetve Lebonyolító az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
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 az
adott Játékból kizárhatja.

A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék
szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és ezen személyek a
Polgári törvénykönyv 8:1. §-ában meghatározottak szerinti hozzátartozói.

Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra
kerülhetnek azok a Játékosok, akik nem valós adatokkal vesznek részt a
Játékokban 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 Lebonyolítónak okoztak.

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A jelen Játékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik egy adott
Játékban részt vesznek, az adott Játékban való részvétellel – regisztrációval –
tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Lebonyolító a
személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, postai elérhetőség) kizárólag az
adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás
és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; nyertesség esetén email
címüket és – szükség esetén – a nevüket valamint a lakóhelyük településének
nevét a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az
adott Játékkal kapcsolatosan a MOM Park oldalon nyilvánosságra hozhatja;
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat
minden rendelkezését.
A Játékosok személyes adatainak kezelője a Szervező, mint adatkezelő. Az
adatok feldolgozását a Szervező megbízásából Lebonyolító végzi, mint
adatfeldolgozó (a továbbiakban együtt: Adatkezelők). Adatkezelők szavatolják,
hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak
arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, vagy kérje azok
törlését, helyesbítését avagy zárolását. Adatvédelmi kapcsolattartás: Café
Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 3-5. címén, e-mail:
promocio@mompark.hu).
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás,
továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz,
adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és

a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve
jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz
fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával járnak el.
Az Adatkezelők (Szervező és Lebonyolító) gondoskodnak a Játékosok személyes
adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.
Az Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik. Adatkezelési
alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a
Szervező vagy annak megbízottja., amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat
alábbi címek valamelyikére történő megküldésével (a pontos személyes adatait
feltüntetve): postai úton a Lebonyolító 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. címén,
vagy e-mailben a promocio@mompark.hu e-mail címen.
A Játékos tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz vezet, ha a
Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt
kérelmezi.
Játékos a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Játékosokról és a nyeremény
átadásáról esetlegesen kép-, hang- és filmfelvétel 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, időbeli és térbeli korlátozás nélkül
felhasználja.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem
valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező
érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során
keletkezett károkért Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállal.

Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – 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 vagy Lebonyolítótól nem követelheti.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a
https://mompark.hu oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún.
SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.
Tehát amennyiben a https://mompark.hu, 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 és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált emailcímek, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy
azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy
a játékost azonnali hatállyal kizárja az adott játékból vagy játékokból.
Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az
esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a https://mompark.hu oldal
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.
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
https://mompark.hu oldalon.
Budapest, 2020.08.01.
OTP lngatlanbefektetési Alap
Szervező

