”WINTER SALE”
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

1.1.

A ”Winter Sale” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az OTP
Ingatlanbefektetési Alap (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; MNB nyilvántartási szám:
1112-05, adószáma: 18108653-2-44), valamint az AVIAREPS Magyarország Szolgáltató Kft.
(székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6. fszt.; adószáma: 13768551-2-43; a továbbiakban
együttesen: Szervező vagy Szervezők).

1.2.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest,
Seregély utca 3-5.), illetve az ICON Real Estate Management Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó
utca 5. fszt.) (a továbbiakban együttesen: Lebonyolító vagy Lebonyolítók) látja el.

2.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, adóazonosító jellel, valamint
érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.9 pontban
meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban:
Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
• legalább 20.000 forint értékben vásárol a MOM Park bármely üzletében vagy szolgáltató
egységében egy vagy akár több vásárlás alkalmával; majd
• a vásárlás(oka)t követően a Játék időtartama alatt a vásárlás(ai)t igazoló nyugtán, blokkon vagy
számlán (a továbbiakban együttesen: Blokk) szereplő AP kódot, valamint a vásárlás(ok)
összegét és az(ok) időpontját feltölti a www.mompark.hu/nyeremenyjatek domain alatti
weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található promóciós felületen, továbbá
• megadja a Weboldalon az e-mail címét, a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen
játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul
ahhoz, hogy nevét és e-mail címét a Szervezők direkt marketing célból felhasználják, illetve
hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti –
kezeléséhez
(a továbbiakban együtt: Pályázat).

2.2.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be (tetszőleges
számú AP kódot tölthet fel) a Játékba, amennyiben a vásárlás(ok) összértéke eléri a 20.000
forintot, azonban egy Blokkot kizárólag egy alkalommal használhat fel a Játék során. A 20.000
forint összértéket akár többszöri alkalommal történő vásárlással, több AP kód feltöltésével is el
lehet érni. Ha többször gyűlik össze a 20.000 forint, akkor az újabb Pályázatnak minősül, így a
Játékos növelheti a nyerési esélyeit. Amennyiben a Pályázat már egy korábbi beküldéshez
tartozó e-mail cím és AP kód adatpárost tartalmaz, úgy a Szervező az első beküldött Pályázatot
regisztrálja, a megegyező adatpárost tartalmazó Pályázatot törli és a Játék során nem veszi
figyelembe. Azonos e-mail címmel, több alkalommal minden esetben különböző AP kódot lehet
csak beküldeni.
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2.3.

Minden Játékos köteles jól olvasható módon megőrizni a 2.1. pontban meghatározott
vásárlásá(ai)t igazoló, AP kódot tartalmazó Blokk(ok)at a Játék végét követő 30 (harminc) napig,
és nyertesség esetén a Blokk(ok) olvasható másolatát vagy fényképét elektronikus úton a
promocio@mompark.hu e-mail-címre, vagy postai úton a Lebonyolító 1037 Budapest, Seregély
utca 3-5. címére elküldeni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele. A Szervező kizárólag a
MOM Park valamely üzletében vagy szolgáltató egységében kapott Blokk(ok)at fogadja el,
amelyen a vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá esik.

2.4.

A Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Blokkon szereplő vásárlás dátumát,
időpontját. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes kódot tartalmazó Blokko(ka)t 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. Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek, és ezáltal
a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult
a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok
érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázatok
érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban
felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok
tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki
bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.5.

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.

2.6.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 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.

2.7.

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. A Játékosok a kódfeltöltés során
megadott e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból
eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag email cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.8.

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.

2.9.

A Játékból ki vannak zárva a Szervezők, a Lebonyolítók, valamint a Játék szervezésében részt vevő
egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
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2.10. A Játékból – a Szervezők 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 Szervezőknek
és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.
2.11. A nyeremény átadásának feltétele, hogy a nyertes a nyereményjátékhoz kapcsolódó
adókötelezettségnek a nyereményt biztosító Szervezők általi teljesítése érdekében szükséges
adóazonosító jelét az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.
3.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2022. január 10. napján 00 óra 01 perctől 2022. február 27. napján 23 óra 59 percig tart.
4.

A JÁTÉK MENETE, FŐDÍJ

4.1.

A Játék menete

4.1.1. A Játékosnak összesen legalább 20.000 Ft értékben kell vásárolnia a MOM Park bármely üzletében
vagy szolgáltató egységében a Játék időtartama alatt. A vásárlásokat követően a vásárlásokat
igazoló Blokkokon szereplő AP kódot, valamint a vásárlások összegét és azok időpontját a
Játékosoknak meg kell adniuk a Weboldalon.
4.1.2. 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 és a vásárlás(ok)nak minden Pályázat
tekintetében el kell érnie a 20.000 forintot. A 20.000 forint összértéket akár többszöri alkalommal
történő vásárlással, több AP kód feltöltésével is el lehet érni. Ha többször gyűlik össze a 20.000
forint, akkor az újabb Pályázatnak minősül.
4.2.

Sorsolás

4.2.1. A Szervező a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül
– 2022. február 28. napján 15 óra 00 perckor – a Lebonyolító 1037 Budapest, Seregély utca. 3-5.
szám alatti telephelyén, közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi
sorsolással sorsolja ki a nyeremény nyertesét.
4.2.2. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a sorsoló
bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolás alkalmával 5 (öt) darab
tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak
jogosulttá, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely
okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a
Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a nyereményt a 5.4. pontban foglalt
3

időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges a Fődíj
kiadása, a Fődíjat a Szervező másnak nem ajánlja fel, az a Szervezőnél marad.
4.3.

Fődíj

4.3.1. A Játék során 1 db nyeremény (a továbbiakban: Fődíj vagy Nyeremény) kerül kisorsolásra, amelyet
az AVIAREPS Magyarország Szolgáltató Kft. ajánl fel: 2 (két) főre szóló Maldív-szigeteki utazás. Az
AVIAREPS Magyarország Szolgáltató Kft. a Fődíjat utalvány formájában adja át.
4.3.2. Az utalvány 2022. április 1 és november 20. között használható fel használható fel.
Az utalvány a következőket foglalja magában:
• utazás:
2 főre szóló oda-vissza repülőjegy Budapestről a Maldív-szigetekre,
valamint a helyszínen transzfer a reptér és a szálloda között
• szállás:
2 fő részére 1 db franciaágyas szobában, minimum a 4 csillagos szálloda
kategóriának megfelelő helyen
• időpont: 2022. április 1 és november 20.
• időtartam: 5 éjszaka all-inclusive ellátással az 5 csillagos Furaveri Island Resort &
Spa-ban
• ellátás:
all-inclusive (teljes ellátás)
• egyéb:
Amennyiben az utazás a COVID-19 járvány miatt meghiúsul, az utazás
2023. március 1-június 30 közöttre módosítható, de a repülőjegy
változtatás költségeit nem tartalmazza.
4.3.3. Ha a nyertes Játékos a 4.3.2. pontban meghatározott időtartamon belül nem tudja lebonyolítani
az utazást és az utalvány érvényét veszti, sem kártérítés, sem visszatérítést nem jár számára. Az
utalvány nem visszaváltható és nem átruházható. Amennyiben a módosítás nem megoldható vagy
a szállodai foglalás törlésre kerül, úgy sem kártérítés, sem visszatérítést nem jár az utalvány
birtokosának. Az utalvány által nem tartalmazott, de igénybe vett szállodai szolgáltatások
ellenértékének megtérítésére az utalvány felhasználója a helyszínen köteles. Az utalvány nem
tartalmazza a repülőtéri illetéket és a Maldív-szigetekre történő belépéshez esetlegesen
szükséges vízum díját, PCR teszt(ek) díját és a Maldív “Government Green Tax” összegét, amely a
szálláshelyen fizetendő (jelenleg USD 6 / éj / fő), valamint a teljes utazás időtartamára vonatkozó
biztosításokat (pl. betegség, baleset, COVID, poggyász stb). Amennyiben az utazás a COVID-19
járvány miatt meghiúsul 2022-ben, a repülőjegy változtatási díjakat sem tartalmazza a
nyeremény.
4.3.4. VIS MAIOR – A Szervezők érdekkörén kívül álló, a Nyeremény teljesítését lehetetlenné tevő
esemény, amelyet Szervezők és/vagy Lebonyolítók nem láthattak előre és nem háríthattak el. A
Vis Maior különösen, de nem kizárólagosan a következő eseteket foglalja magában:
szükségállapot vagy más rendkívüli jogrend, sztrájk, háború vagy egyéb harci műveletek,
polgárháború, forradalom, lázadás, államhatalom bitorlása, terrorista cselekmények, államosítás,
sztrájk, szabotázs, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, kijárási korlátozások, szállítási
embargó. A Vis Maior által előidézett károk, többletköltségek vagy kiadások megtérítése iránti
igényekre vonatkozóan a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.
4.3.5. A Fődíj másra nem ruházható át és készpénzre nem váltható.
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5.

NYERTES ÉRTESÍTÉSE, FŐDÍJ ÁTADÁSA

5.1.

A Lebonyolító a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes Játékost a Pályázat
beküldésekor (kód feltöltésekor) során megadott e-mail címen (a továbbiakban: Értesítés). A
nyertes Játékos legkésőbb az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles visszaigazolni az
Értesítést az promocio@mompark.hu e-mail címen és megadni a Nyeremény átadásához
szükséges adatokat: a teljes nevét és telefonszámát. Amennyiben a nyertes Játékos a jelen
pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Pályázat beküldése 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 Fődíjat
átadni.

5.2.

A nyertes Játékos köteles a vásárlás(ok)at igazoló Blokk(ok) 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, ellenkező esetben
a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5.3.

A Fődíj átvételére a bemutatott Blokk(ok) ellenőrzését követően személyesen, érvényes személyi
igazolvány és adóazonosító jel bemutatásával a MOM Parkban kerül sor, a Szervezővel előre
egyeztetett időpontban és helyszínen.

5.4.

Amennyiben a nyertes Játékos a sorsolástól számított 30 naptári napon belül nem veszi át a
Fődíjat, a tartaléknyertes lesz jogosult a Fődíjra a 4.2. pontban foglaltaknak megfelelően. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget és így a Fődíj átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A
Lebonyolító a Fődíj átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Fődíj átvételére vonatkozó
előírásokat a koronavírus miatt születő kormányrendeletek felülírhatják.

5.5.

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.

6.

ADÓZÁS

6.1.

A Nyereményekhez tartozó esetleges magyar adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és magyar adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek, így az esetleges
személyes átvételhez kapcsolódó költségek a Játékost terhelik.

6.2.

A Fődíj átadásának feltétele, hogy a nyertes Játékos a Játékhoz kapcsolódó adókötelezettségnek
a Fődíjat biztosító Szervező általi teljesítése érdekében a következő adatokat az Adatkezelő
rendelkezésére bocsássa: név, születési név, születési idő, születési hely, anyja születési neve,
lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, állampolgárság.

7.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információ a www.mompark.hu/nyeremenyjatek oldalon érhető el.
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8.

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1.

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, a résztvevő kifejezett
hozzájárulásán alapszik. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1. Szervezők, mint adatkezelők nevüket és e-mail címüket, nyertesség esetén a nyertes Játékos
képmását a Játék időtartama alatt és azt követő 30 napig (a nyertes esetében a Nyeremény
átadását követően is a Nyeremény utazás lebonyolítása céljából) a Játékkal összefüggésben
kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Fődíj átadása céljából (ezen belül az adatkezelés
célja a Játékban részt vevő személyek által megadott adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy
a Fődíj az arra jogosult részére kerüljön átadásra, valamint a Fődíj átvételére vonatkozó
jogosultság ellenőrzése) kezelje, illetve Lebonyolítók, mint adatfeldolgozók azokat feldolgozzák;
8.1.2. nevüket és e-mail címüket a Szervezők, mint adatkezelők a saját termékeinek és szolgáltatásainak
ajánlása, hirdetéseiknek továbbítása érdekében direkt marketing célra kezelik és felhasználják;
8.1.3. a Nyeremény átadásáról képfelvétel készüljön, amelyet a Szervezők a termékeinek és
szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és
ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználják a személyiségi jogok
maradéktalan betartása mellett;
8.1.4. nyertesség esetén nevüket a Szervezők, illetve a Lebonyolítók minden további feltétel és
ellenérték nélkül - kizárólag a Játékkal kapcsolatosan - nyilvánosságra hozzák (különösen a
Weboldalon feltüntessék);
8.1.5. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
8.2.

A megadott adatok kezelői a Szervezők, vagyis az OTP Ingatlanbefektetési Alap, valamint az
AVIAREPS Magyarország Szolgáltató Kft., mint közös adatkezelők.
Az adatok feldolgozását a Szervezők megbízásából a Café Communications Kft. és az ICON Real
Estate Management Kft. végzik, mint adatfeldolgozók.

8.3.

Az adatkezelők a Játékosok által megadott adatokat a Játékkal összefüggésben a Játék lezárását
követő 30 napig kezelik és őrzik – a nyertes esetében a Nyeremény átadását követően is a
Nyeremény utazás lebonyolítása céljából –, ezen időpont elteltét követően bármely külön
értesítés nélkül törlik a nyilvántartásukból. Az adatkezelő Szervezők a 8.1.2 pontban
meghatározott célból kezelt adatokat az adatkezelési tájékoztatójukban foglaltak szerint és
időtartamban, illetve a Játékos leiratkozásáig kezelik.

8.4.

A Szervezők által folytatott direkt marketing tevékenység tekintetében, illetve az azzal
összefüggésben végzett adatkezeléssel kapcsolatban a Szervezők adatkezelési tájékoztatója
irányadó, amelyek a következő linken érhetőek el:
• https://www.otpbank.hu/static/otpingatlanalap/download/OTP_IAK_Adatkezelesi_tajek
oztato_20180525.pdf
• https://www.aviareps.com/privacy-policy-information/
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8.5.

Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervezők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy
személyes adatai kezeléséhez fűződő törvényes jogait gyakorolja, többek között hozzáférjen
személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje az adatkezelés
korlátozását, személyes adatai törlését vagy helyesbítését az OTP Ingatlanbefektetési Alap
adatkezelése vonatkozásában a https://www.otpbank.hu/otpingatlanalap/hu/Kapcsolat oldalon
feltüntetett postai vagy e-mail elérhetőségeken vagy a promocio@mompark.hu e-mail címen,
míg az AVIAREPS Magyarország Szolgáltató Kft. adatkezelése vonatkozásában a
https://www.aviareps.com/contact-us/#hungary oldalon feltüntetett postacímen vagy a
JVitez@aviareps.com e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése
elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak
megsértését észleli, közvetlenül a Szervezőkhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be (A NAIH
elérhetőségei: székhely: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.);
valamint bírósághoz fordulhat.

8.6.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervezők a továbbiakban ne keressék meg őt direkt
marketing célból, erre vonatkozó kérését a hírlevél alján szereplő leiratkozásra vonatkozó linken
– vagy az előző pontban jelölt postai, illetve e-mail elérhetőségekre küldött nyilatkozat – útján
érvényesítheti.

8.7.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, vagy a Szervezők
bármelyike által folytatott direkt marketing tevékenységéhez adott hozzájárulását a nyertes
Játékos kihirdetését megelőzően visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden
jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

9.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése) a Fődíj átadásának – Szervezők, Lebonyolítók érdekkörén kívül eső – elmaradásáért
vagy késedelméért sem a Szervezők, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2.

Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált
vagy megrongálódott Blokkot. A hamisított, promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós
Blokk adatokat tartalmazó Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a
Blokk bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Blokkok érvényességével kapcsolatban
felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Blokkok és a rajtuk
szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják
felelősségüket.

9.3.

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap és a Lebonyolítók a Fődíj tekintetében minőségi felelősséget nem
vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Fődíjat felajánló AVIAREPS
Magyarország Szolgáltató Kft.-vel szemben érvényesítheti.

9.4.

A
Szervezők,
illetve
a
Lebonyolítók
kizárják
a
felelősségét
minden,
a
www.mompark.hu/nyeremenyjatek oldalon elérhető információ külső támadás miatt történő
változása miatt a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve
a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodások estén. 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.
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9.5.

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.

9.6.

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.

9.7.

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.

9.8.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

9.9.

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, 2022. január 7.
OTP Ingatlanbefektetési Alap
Szervező

AVIAREPS Magyarország Szolgáltató Kft.
Szervező
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