JÁTÉKSZABÁLYZAT
A FOXPOST Zrt. által szervezett „Nyerj koncertjegyeket a FOXPOST-tal”
nyereményjáték szabályzat
A Játékban a FOXQUEEN kupon felhasználásával részt vevő személy a részvétellel
elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az
abban foglaltakat.
1. A szervező
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a FOXPOST Zrt. (székhely: 3300 Eger,
Pacsirta utca 35/A, telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
cégjegyzékszám: 10 10 020309) továbbiakban: „Szervező”.
2. Kik vehetnek részt a Játékban?
●

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban:
Játékos).

●

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, közeli
hozzátartozói, médiapartnerei és üzleti partnerei.

●

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen
megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

●

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

●

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint
történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a
hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete, sorsolás
A Játék időtartama: 2022. 11. 14 - 2022. 11. 27.
A sorsolás időpontja: 2022. 11. 28. 11:00
A nyertesek a https://websorsolas.hu/ program segítségével véletlenszerűen kerülnek
kisorsolásra. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A Játékosnak a jelen Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően eleget kell tennie annak, hogy a nyereményjátékra való
jelentkezése érvényes legyen:

● rendelkeznie kell egy regisztrált magánszemély fiókkal a Szervező oldalán
(www.foxpost.hu)
● ezzel a fiókkal létre kell hoznia és fel kell adnia egy csomagot a Játék időtartama
alatt, amelyhez fel kell használnia a felhasználói fiókjában látható FOXQUEEN
elnevezésű, 0 Ft értékű kupont, jelezvén részvételi szándékát a Játékban
● Hozzá kell járulnia, hogy a későbbi kommunikáció, illetve kapcsolatfelvétel
érdekében a Szervező oldalán regisztrált fiókjához tartozó adatait (név, regisztrált
e-mail cím, telefonszám, felhasznált kupon) a Szervező felhasználja
● Ezeket a személyes adatokat a Szervező a 8. pontban meghatározottaktól eltérő,
valamint a Szervező alapvető szolgáltatásának biztosításán kívüli célokból nem
kezeli, és nem dolgozza fel, illetve 14 napnál tovább nem tárolja.
4. Nyeremények, nyertesek
Nyeremények:
100 db páros belépőjegy a 2022. 12. 12-én 20:00 órai kezdettel, a Papp László Budapest
Sportarénában (1143 Budapest, Stefánia út 2.) megrendezésre kerülő Queen Rock &
Symphonic Show koncertre.
A nyeremény a Szervezőnél nem visszaváltható, sem szolgáltatásra, sem készpénzre nem
váltható és át nem ruházható.
Nyertesek száma: 100 fő
A sorsolás folyamán pótnyertesek is kiválasztásra kerülnek.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
●

a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,

●

az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol,

●

bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot,

●

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis profillal vett részt a Játékban,
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert, vagy a Játék menetét/eredményét bármilyen
módon szándékosan befolyásolni próbálta

●

jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

●

a 3. pontban írtak szerinti személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

Ha az említett esetek bármelyike fennáll, úgy pótnyertes válik az adott nyeremény
jogosultjává.

5. Nyertesek értesítése
A sorsolás napján a nyertesekkel a Szervező e-mailben veszi fel a kapcsolatot, a
www.foxpost.hu oldalon vagy a hivatalos FOXPOST applikációban regisztrált
magánszemély fiókhoz megadott e-mail címen, és egyezteti velük a nyeremény átvételének
részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy 3
munkanapon belül (2022. 12. 01-ig) nem válaszol az értesítésre, nem jogosult a
nyereményre és pótnyertes kerül értesítésre.
6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit a Szervező a nyertessel e-mail üzenetben egyezteti.
A nyeremények kézbesítéséhez a nyertesnek meg kell adnia az e-mail címét, telefonszámát,
valamit választania kell egy csomagautomatát a Szervező csomagautomata-hálózatából,
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csomagautomatában a Szervező 3 napig tárolja. Ha a nyertes a nyereményt nem veszi át,
úgy a nyereményre a továbbiakban nem lesz jogosult. A nyeremények átvételére más mód
nem lehetséges. A nyeremények kiszállítását Szervező saját költségén biztosítja.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben
ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban
nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
7. Felelősségvállalás
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem
róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak
késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra
képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok
helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek
általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel
járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve
a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból
időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például
az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással)
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
8. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy a Szervező a Játékosok adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem
továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertesek azonosítására,
nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre, valamint a szolgáltatásának alapvető
biztosítására használja.
A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy
annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési
feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy
amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen
személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám), a Szervező és a nyeremény kézbesítése
céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő
kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres kézbesítése után törli.
9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés
nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
Amennyiben a Játékkal kapcsolatban bárki kérdést kíván feltenni, írjon a Szervező
Instagram vagy Facebook oldalára privát üzenetet.

Kelt: Budapest, 2022. 11. 14.

