JÁTÉK SZABÁLYZAT
a www.zsifi.org weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

1. A nyereményjáték szervezője
A Közönségszavazás – Nyerj jegyet Izraelbe! (a továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervezője
a a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS Alapítvány, székhelye: 1075 Budapest, Síp u.
12., Adószáma: 19664651-2-42, Nyilvántartási száma: 01-01-0001493, a továbbiakban: „Szervező” vagy
„Alapítvány”). A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelést a Szervező végzi.
A Szervező megbízásából a Nyereményjáték lebonyolítását, valamint az ezzel kapcsolatos
adatfeldolgozási feladatokat a a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS Alapítvány,
székhelye: 1075 Budapest, Síp u. 12., Adószáma: 19664651-2-42, Nyilvántartási száma: 01-01-0001493)
látja el.
2. A Nyereményjáték meghirdetése és időtartama
A Nyereményjáték a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál weboldalán (http://zsifi.org/repjegy/) kerül
meghirdetésre 2018. 11.28. napján. A Játék időtartama: 2018. 11.28. 18:00 és 2018. 12.02. 23:59 között.
A sorsolás helye a Szervező székhelye.
3. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a
továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”), aki eleget tesz a 3. pontban rögzített feltételeknek.
A Játékban való részvétel feltételei a következők:
3.1. A Résztvevő a 7. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál helyszínein (Puskin Mozi: 1053 Budapest,
Kossuth Lajos utca 18, illetve Művész Mozi: 1066 Budapest, Teréz körút 30.) vagy online
(www.jegy.zsifi.org) jegyet vásárol.
3.2. A vásárlás után a zsifi.org/repjegy/ oldalon a pénztári mozijegy jobb alsó sarkában látható
függőlegesen írt 7 számjegyű kódot VAGY az online vásárolt jegy emailjében található "Tranzakció
azonosítót" megadja.
3.3. Egy Résztvevő a Játék időtartama alatt egy jeggyel egy alkalommal vehet részt, de tetszőleges számu
jeggyel tetszőleges számu alkalommal vehet részt. Egy Résztvevő több nyereményre jogosult.
3.5. A Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói is jogosultak részt venni a Nyereményjátékban.
4. A Nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény tárgya
4.1

Minden egyes Résztvevő esetében a Szervező jogosult eldönteni, hogy a Játékos maradéktalanul

eleget tett a Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek.
A Nyertes a Játékban résztvevő Játékosok közül kerül kisorsolásra, akik maradéktalanul megfelelnek a
Szabályzatban foglaltaknak. A sorsolást a Szervező bonyolítja le, a Random.org rendszerét használva.
A Szervező a sorsolást követő két munkanapon belül értesíti a Nyertest az általa a Szervező
rendelkezésére bocsátott email elérhetőségen. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 10 naptári
napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy a továbbiakban nem tarthat igényt a
nyereményre.
Nyeremények:


2 személy részére Budapest-Tel Aviv-Budapest repülőjegy az ElAl felajánlásával, mely 2018.
december 14. követően egy évig érvényes



1 db 1 éves Bálint Ház Bronz Kártya a 2018 - 2019-es évadban



2 db jegy a Gólem Színház Jaj, Istenem! című előadására a 2018 - 2019-es évadban



1 db vacsora 2 személy részére a Carmel Glatt Kóser Étteremben 2019 június 1-ig



1 db 75 órás héber nyelvtanfolyam az Izraeli Kulturális Intézetben 2018 - 2019 évadban

A Szervező biztosítja a Nyereményt a Nyertes részére. A Nyeremény kézbesítése személyesen (Bálint Ház,
1065 Budapest, Révay utca 16.) vagy postai úton történik a Nyertes által a Szervező rendelkezésére
bocsátott szállítási címre. A Nyertes felelős, hogy az előre egyeztetett időpontban a Nyeremény átadása
megtörténjen. A szabályosan a postának vagy a futárszolgálatnak kiadott Nyeremények kézbesítésének
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező, illetve annak bármely a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A
Nyertes a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a
nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Nyeremény
készpénzre nem váltható.
4.2 – Sorsolás
A Játék végén összesen 5 nyertes kisorsolására kerül sor, a Játékszabályzat 2. pontjában meghatározottak
szerint. A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján történik. A Szervező, illetve annak bármely
leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges
hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékosok a nyereménytárgyakkal kapcsolatos
esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával
/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

5. A Nyereményjátékból való kizárás
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel
meg vagy megszegi a Játékszabályzatban foglaltakat. A Szervező továbbá kizárja a Játékost, aki (i)
jogsértést követ el a Nyereményjátékban történő részvétele során; (ii) harmadik fél nevében vesz részt a
Játékban; (iii) csalás vagy bármilyen visszaéléssel megszegi a szabályokat.
A Szervező bármely olyan Játékost kizár a Játékból, aki olyan tartalmat tölt fel, amely jogsértő vagy a
Szervező megítélése szerint egyébként nincs összhangban a Játék céljával. A köznyugalom megzavarására
alkalmas, nemzeti-, vallási stb. hovatartozást sértő ábrázolást tartalmazó, vagy a Szervező megítélése
szerint egyébként provokatív megítélésű, valamint a mások személyiségi jogait sértő pályázatok kizárásra
kerülnek. A MAZS alapítvány kifejezetten fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy valamely Játékost
bármikor indokolás nélkül kizárjon.
A Játékos szavatolja, hogy a benyújtott azonosító a saját jegyének kódja vagy azonosíttója, az nem sérti
harmadik személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, jogos érdekét.
A Szervező a Nyeremény átadását követően is kizárhatja a Játékost a Nyereményjátékból a fentiekben
részletezett okokra hivatkozva, és a kizárt Játékos pedig köteles a Nyereményt a Szervező részére
visszaszolgáltatni, vagy a Nyeremény értékét megtéríteni.
6. Adatvédelmi rendelkezések
6.1. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő adatkezelési feladatokat a Szervező látja el, az
ezzel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat a a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS
Alapítvány, székhelye: 1075 Budapest, Síp u. 12., Adószáma: 19664651-2-42, Nyilvántartási száma:
01-01-0001493).
6.2.

A Játékosok személyes adatai kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, így különösen

a) a Nyertesek kisorsolása és értesítése,
b) a Nyeremények kézbesítése,
c)

az adó megfizetése a nyeremény után,

d) a Játékkal összefüggő panaszkezelés,
e) a MAZS Alapítvány, valamint az általa kínált termékek és nyújtott szolgáltatások reklámja.
6.3. A Nyertes(ek) kiválasztása, a Játék eredményéről szóló értesítés, valamint a panaszkezelés céljából az
adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: a Játékos neve (családi és keresztnév) és email címe.
A Nyertes esetében a Nyeremény kézbesítése céljából a következő személyes adatok kezelésére kerül
sor: név (családi és keresztnév), kézbesítési cím; míg a nyeremény után fizetendő adó megfizetése
érdekében a nyeremény átvételét igazoló átadás-átvételi dokumentum a Nyertes nevét és a kézbesítési
címet tartalmazza

6.4.

A Játékosoknak a Nyereményjáték keretében történő személyes adatai kezelésének jogalapja:

a) jogos érdek – a jelen Szabályzat 6.2. a), d) és e) pontjában részletezett adatkezelési célokkal
összefüggő adatkezelések esetében;
b) szerződés – a jelen Szabályzat 6.2. b) pontjában részletezett adatkezelési célokkal összefüggő
adatkezelések esetében;
c) jogi kötelezettség teljesítése – a jelen Szabályzat 6.2. c) pontjában részletezett adatkezelési célokkal
összefüggésben.
6.5. A Nyereményjátékkal összefüggésben a személyes adatok kezelése és tárolása a következő
időtartamban történik:
a) a Játékos által a zsifi.org weboldalán az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok – a
regisztráció időpontjától a Játékos vagy a MAZS Alapítvány általi visszavonás időpontjáig, de hat évnél
nem hosszabb ideig,
b) a Nyertes(ek) által a Nyeremény kézbesítése és az adó megfizetése céljából az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése – a Nyeremények kézbesítésétől számított
legfeljebb nyolc évig,
c) a panaszkezelés céljából történő adatkezelés – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben
foglaltaknak megfelelően a panasz előterjesztésétől számított 5 évig.
6.6. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátása a Játékos önkéntesen döntésén
alapul, ugyanakkor ez a Játékban való részvétel feltétele.
A személyes adatok védelmével összefüggő további információk elérhetőek az Adatvédelmi és Cookie
Szabályzatban a http://zsifi.org/repjegy/ oldalon.
7. Egyéb rendelkezések
A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja az e Szabályzatban rögzített feltételeket. A
Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem
terheli.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az érintettek egyidejű értesítése mellett a Nyereményjátékot korábbi
időpontban lezárja vagy megszakítsa, továbbá a jelen Játékszabályt indokolt esetben - a Játékosok erre
irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt más, a meghirdetettel azonos értékű Nyereménnyel
helyettesítse, valamint módosítsa a Nyeremény kézbesítésével összefüggő rendelkezéseket. A Szervező
továbbá ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték szabályait bármikor módosítsa, ideértve a
Nyereményjáték időtartamát is, vagy a Nyereményjátékot a meghirdetettnél korábban megszüntesse

A Szervező nem felelős a Játékosnál felmerülő olyan kárért, amely a Játékban való részvétel
következménye, továbbá a Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldal teljesítménye, üzenet- és
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, így a Szervezőt
semminemű felelősség nem terheli.
Azon kérdések esetében, amelyeket e Szabályzat nem rendez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
érvényesek. A Nyereményjátékkal összefüggő panasz előterjesztésére a info@zsifi.org e-mail címen
van lehetőség.

Jelen Szabályzat 2018. november 28. napján lép hatályba.

