JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Fornetti „Készíts fotót a KEDVENC FORNETTIDDEL, és nyerj egy
ÁLOMUTAZÁST!” online nyereményjáték hivatalos játékszabályzata
A nyereményjáték megnevezése: „Készíts fotót a KEDVENC FORNETTIDDEL, és
nyerj egy ÁLOMUTAZÁST!” (a továbbiakban: „Játék”).
A Játék szervezője: FORNETTI Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Városföld 92.;
cégjegyzékszáma: 03-09-105509; adószáma: 11428527-2-03, a továbbiakban:
„Szervező”).
1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2019. november 11. napjának 00:00 percétől 2020. február 14. napjának
23:59 percéig tart. A 2019. november 11 00:00 óra előtt, illetve 2020. február 14.
23:59 után beérkezett jelentkezéseket a Szervező nem fogadja el érvényes
jelentkezésként. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező jelentkezések
vesznek részt.
2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE
A Szervező által szervezett Játékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévét betöltött
magyar állampolgársággal rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (a
továbbiakban: „Játékos”), azzal, hogy a Játékban a 18 év alatti, vagy
cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott, vagy cselekvőképtelen személyek
még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja); a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb
közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).
A Játékból ki vannak zárva a Megbízott valamint egyéb, a Játék megszervezésében és
kivitelezésében részt vevő cégek alkalmazottai, és ezen személyek közeli
hozzátartozói.
3. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Minden olyan személy, aki megfelel a 2. pontban leírtaknak, és a Játék 1. pontban
meghatározott időtartama alatt az alábbiakban ismertetett folyamat és feltételek
szerint jelentkezik a Játék weboldalán (WWW.ALOMUTAZAS.FORNETTI.HU),
részt vehet a Játékban.
A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy 1) a Játékos legalább egy darab fotót
feltöltsön a Játék weboldalán és 2) elfogadja a Játékszabályzatot.
A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a
jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.
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4. A JÁTÉK MECHANIZMUSA
A Játékos a Játék időtartama alatt készít egy közös fotót a kedvenc Fornettijével,
amelyet a Facebookon és/vagy az Instagramon közzétesz, megoszt.
A
Játékos
a
közzétett
fotó
azonosítóját,
linkjét
WWW.ALOMUTAZAS.FORNETTI.HU meghatározott felületére.

feltölti

a

A fotónak nincs tartalmi megkötése, de nem sérthet jóízlést és közerkölcsöt.
A Szervező kijelenti, hogy a fotókat az Instagramon csak publikus profilról, a
Facebookon pedig csak nyilvános láthatósággal tudja elfogadni.
A Játékosok által feltöltött fotók közül a Szervező közjegyző jelenlétében kisorsolja a
győztes fotót, annak tulajdonosát.
A Fornetti a győztes fotót 2020. február 21-ig sorsolja ki, és azt nyilvánosságra hozza
a Játék weboldalán legkésőbb 2020. február 28-ig, illetve a győztest közvetlenül is
értesíti legkésőbb 2020. február 28-ig.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt többször is részt vehet a Játékban.
5. A NYEREMÉNY
A legjobb fotó tulajdonosának nyereménye: egy 700.000 forint értékű utazási
utalvány (voucher), amelyet a díjazott a 2020. február 28. és 2020. december 31.
közötti időszakban válthat be - külföldi és belföldi útra egyaránt - a Szervező által
megjelölt OTP Travel utazási irodában. (Cégnév: OTP Travel Korlátolt Felelősségű
Társaság, Cégjegyzékszám: 01 09 060469, Adószám: 10174902241, Cím: 1051
Budapest, Nádor u. 21.)

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható, viszont a nyertes
maga dönt arról, hogy az utazásra saját magán kívül még hány embernek biztosít
lehetőséget.
A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési
kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA- és szociális hozzájárulási adó
kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az
illetékes adóhatóság részére.
A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő
egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.
6. A FOTÓK TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSA
A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a
Játékos beküldött fotóit saját internetes felületein (weboldal, Facebook-, Instagram-
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profil), illetve egyéb indoor és outdoor reklámfelületeken tér- és időbeli korlátozás
nélkül, szabadon felhasználhassa.
A beküldött fotókon szereplő személyek a fotó beküldésével elfogadják, hogy a fotót
az ő képmásukkal a Szervező – saját céljaira – térbeli korlátozás és ellentételezés
nélkül, 2021. december 31. napjáig szabadon felhasználhassa bárminemű reklám- és
médiafelületen.

7. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG
A nyertes Játékos köteles a Megbízottal együttműködni annak érdekében, hogy a
nyertesség esetén az utazási utalvány átadására minél hamarabb sor kerüljön.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, vagy a megadott
adatok hiányosságából/hibájából fakadóan (pl. névelírás, címelírás, stb.) a visszajelzés
meghiúsul, úgy e körülmény miatt sem a Szervezőt, sem a Megbízottat nem terheli
felelősség.
Ebben az esetben Szervező a Játékot felfüggesztettnek tekinti, és a hiba okáról,
valamint annak vélhető kijavítási módjáról, a Játékos által megadott email címre
egyszeri értesítést küld. A kiküldött egyszeri értesítő e-mailben található utasítás
alapján javíthatja a Játékos a hibás vagy hiányos beküldött információt, melyre az
értesítés kiküldését követően 7 naptári nap áll rendelkezésére.
Amennyiben a Játékos a meghatározott időn belül az értesítésben foglaltaknak nem
tesz eleget, jelentkezése kizárásra kerül. A jelentkezés javításának elmulasztásából
(például a Játékos email kiszolgálója spam üzenetként azonosítja Szervező értesítését,
határidő be nem tartása) származó bárminemű kárért a Szervezőt felelősség nem
terheli.
Amennyiben a Szervező kizárja a győztes Játékost, tíz naptári napon belül új
eredményt hirdet, amelyben megjelöli az új győztes fotót.
Ez esetben az új győztes Játékost ugyanazon szabályok szerint értesíti a nyertességről.
8. EGYÉB RENDELEKEZÉSEK
Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot,
hogy a Játékot szüneteltesse és/vagy a sportszerűtlen Játékost kizárja, vagy törölje a
Játékból.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal véglegesen kizárja a Játékból.
Szabálytalanság, vagy a manipuláció gyanúja esetén a Szervező fenntartja magának a
jogot, hogy az adatok helyességének ellenőrzése céljából a megfelelő azonosító
okmányok (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, a hitelintézet bankszámlával
kapcsolatos igazolása) bemutatását kérje. A szervező a résztvevők által szolgáltatott
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adatok valóságtartalmát nem köteles vizsgálni, továbbá az ilyen valótlan adatok
használatából eredő kárért felelősséget nem vállal.
9. PANASZKEZELÉS
A nyereményjátékkal kapcsolatos bármely panasz esetén a nyertesek a következő
elérhetőségeken kaphatnak segítséget: ALOMUTAZAS@FORNETTI.HU.
10. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és
megfelelő tájékoztatás birtokában történik.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik.
A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.
A Szervező és a Megbízott bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését
(törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az adatkezelés korlátozását a
jogszabályban meghatározott esetekben a Szervezőtől a fent megadott elérhetőségére
küldött levélben, illetve e-mail-ben az ALOMUTAZAS@FORNETTI.HU e-mail
címén.
A Játékos bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a Szervező által
végzett adatkezelések bármelyikének tekintetében, külön-külön és együttesen is.
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a Játékos a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem
ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve –
választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerinti bírósághoz
fordulhat.
a
Szervező,
illetve
a
Megbízott
kizárja
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felelősségét
a
WWW.ALOMUTAZAS.FORNETTI.HU weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést azért,
hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Szervező a Játék lejárta után 90 nappal semmilyen reklamációt nem fogad el.
A jelen szabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan – a szabályzat részletes tartalmi
elemei kivételével – módosítani. A szabályzat esetleges módosításait vagy
visszavonását a Szervező közzéteszi a WWW.ALOMUTAZAS.FORNETTI.HU
weboldalon.
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor
visszavonja, különösen vis maior (így többek között földrengés, katasztrófa, vagy
hasonló esemény) esetén.
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá
a visszaigénylés megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat
megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott
körülmények felmerülése esetén. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy
megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a
Játék folytatásának kérésére.
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