HOT BEAUTY MAGAZIN

JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks
Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., a továbbiakban: Szervező).
2. A NYEREMÉNY
A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékosok), - akik a jelen játékszabályzatban foglalt
kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket -, között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
●

1 x 200.000 forint értékű voucher az Infubar Aesthetica Központba

A Játékban részt vevő és a helyes választ beküldő Játékosok közül, a Játék végén 1 nyertes kerül
kisorolásra, 1 darab helyes megfejtéssel 200.000.- forint értékű vouchert lehet nyerni.
A nyereményjáték teljes nyeremény értéke 200.000 Ft értékű voucher.
3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más
gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek,
ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.
4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A játék 2022. április 6. napján kezdődik, és 2022. május 4. napjáig, azaz 29 napig tart.
5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA
A játékot a Szervező a Hot Beauty&Plasztik magazinban és a www.hotmagazin.hu/beauty oldalon
hirdeti meg.
A Szervező a játékszabályzatot a www.hotmagazin.hu/beauty oldalon teszi közzé.
6. A JÁTÉK MENETE
6.1. A játék menete
A játék ideje alatt a 2022. április 06. napján megjelenő Hot Beauty&Plasztik magazinban elhelyezésre
kerülő játékboxban feltett kérdésre kell a helyes válasz betűjelét beküldeni a
www.hotmagazin.hu/beauty oldalon megtalálható űrlapon, 2022. április 6. és 2022.május 4. között.
A Játékosoknak a választ beküldeni kétféleképpen van lehetőségük, az alábbiak szerint:
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●

●

●

A Játékosok manuálisan beírhatják az internet keresőoldalára a www.hotmagazin.hu/beauty
címoldalt és az ott elhelyezett űrlapba beírhatják a magazinban feltett kérdés helyes
megfejtésének betűjelét.
A Játékosok a Hot Beauty&Plasztik magazin játékboxában elhelyezett QR kód beolvasásával
automatikusan a válaszbeküldő oldalra irányítódnak, ahol az oldalon elhelyezett űrlapba kell
beírni a magazinban feltett kérdés helyes megfejtésének betűjelét.
A Játékosnak mindkét esetben az elhelyezett űrlapon meg kell adniuk a teljes nevüket,
telefonszámukat, e-mail elérhetőségüket,

A Szervező a Játék időtartama alatt összesen egyszer, 2022. május 4.-ig beérkezett helyes megfejtések
közül sorsol ki 1 nyertest, háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében, mely sorsolásról jegyzőkönyv
készül. A sorsolás időpontja:
-

Május 5. (csütörtök) 15:00 óra

A sorsolás alkalmával 1 nyertes kerül kisorsolásra, amellyel 1 x 200.000 Ft értékű vouchert lehet
nyerni.
A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A sorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget
tevő gigacalculator.com sorsolóprogram segítségével kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel
elfogadja a hivatkozott gigacalculator.com sorsolóprogramot, és annak alkalmazását a játékban.
A sorsolás eredménye, a sorsolást követően, 2022. május 5.-én 16:00 órakor kihirdeti a nyertes nevét a
www.hotmagazin.hu/beauty oldalon illetve a Hot magazin Facebook és Instagram felületén.
1 helyes megfejtéssel, 1 db 200.000.- forint értékű vouchert lehet nyerni. 1 regisztráló csak egyszer
kerül bele a sorsolásba, tehát nincs nagyobb esély, ha ugyanazzal az e-mail címmel a Játékos többször
beküldi a megfejtést.
A Játékiroda a játékos nevét, telefonszámát, e-mai címét, korát, lakóhelyének megyéjét rögzíti és
ahhoz rendeli a beküldött választ, amely segítségével visszakereshető a nyertes. Amint az
ügyfélszolgálati munkatárs azonosítja a nyerés tényét, legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon
8-17 óra között telefonon felveszi a kapcsolatot a Nyertessel és felveszi a Nyertes további adatait. A
Játékiroda kizárólag azon Játékost hívja vissza, aki a helyes megfejtést küldött be és a sorsolás alatt
kisorolásra került, tehát azt a Játékost, akinél azonosította a nyerés tényét.
A Szervező az összes www.hotmagazin.hu/beauty formra beküldött helyes megfejtés alapján beküldött
válaszok közül sorsolja ki az 1 db nyertest, és legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon 8-17 óra
között telefonon felveszi a kapcsolatot a Nyertesekkel és felveszi a Nyertesek adatait.
A Nyerteseknek az adategyeztetéskor meg kell adniuk, a pontos lakcímüket. A játék felhívást
tartalmazó Hot Beauty&Plasztika 2022. április 06.-án megjelenő számát meg kell tartani és a
nyeréstől számított 15 napon belül előre egyeztetett időpontban, és helyszínen a Szervező által
kiküldött futárszolgálatnak be kell mutatni.
A megvásárolt Hot Beauty&Plasztika magazint, amiben a játék felhívás található, minden esetben
meg kell őrizni, mert a nyerés ténye e nélkül nem ellenőrizhető, tehát a nyeremény felvétele sem
lehetséges.
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Amennyiben a Nyertes, a megvásárolt Hot Beauty&plasztika magazint nem őrzi meg és azt a Szervező
által kiküldött futárszolgálatnak az előre egyeztetett időpontban nem mutatja meg, úgy nem jogosult a
nyeremény átvételére.
6.2. A nyertes értesítése, a nyeremény kézbesítése/átadása
A Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a Szervező minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan a www.hotmagazin.hu/beauty oldalon
közzéteszi.
A Nyertes részére a vouchert postai úton küldi Mediaworks Hungary Zrt. Az utalvány átadása előtt
egy adategyeztető formanyomtatványt küldünk futárral a Nyerteseknek, amikor a megvásárolt Hot
Beauty&Plasztika magazint bemutatásra kerül.
A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező
kötelezheti a személyazonosságának igazolására.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt (amennyiben a nyertes
jogosult a nyeremény átvételére) a Szervező – a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően – a
címoldal beérkezésétől számított 30 napon belül adja át a nyerteseknek.
6.3. Kizárás a játékból
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
-

a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni
próbálja;
a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
nem megfelelő a sorszám a beküldött címlapon/vagy a nyertes sorszámot tartalmazó címlapot
a futárszolgálatnak nem adja át
nem jelentkezett a 6.1. pontban rögzített határidőben.
jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18.
év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából,
valamint 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.
8. JOGFENNTARTÁS
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 4. pontban megjelölt határidő (játék vége) előtt a
játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az
eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül
álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől
mentes lebonyolítása.
A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen Nyereményjáték
meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok
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bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű
intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy
más természeti csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei,
a járvány, a karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy
intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Nyereményjáték szabályzat módosításából, a játék
felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből,
elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő
kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő
kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben
azok „vis maior” következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok
miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes
lebonyolítása.
9. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
9.1 Tájékoztatás
A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes
adataik védelmét.
A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Adattípus:
Játékban részt vevő
természetes személy
neve

Cél:
●
●
●
●
●

Nyertes
lakcíme

Játékos

●
●
●
●
●

Játékban részt vevő
természetes személy
telefonszáma,
e-mail címe

●
●

Jogalap:

Játékban részt vevő
nyertes azonosítása,
Játékban
való
részvétel,
Nyeremény
kézbesítése/átadása,
Játékban résztvevő
nyertes értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése
Játékban részt vevő
nyertes azonosítása,
Játékban
való
részvétel,
Nyeremény
kézbesítése/átadása,
Játékban résztvevő
nyertes értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése
Játékban részt vevő
azonosítása,
Játékban
való
részvétel,
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az
érintett
hozzájárulása

önkéntes

Időtartam
:
6 hónap

az
érintett
hozzájárulása

önkéntes

6 hónap

az
érintett
hozzájárulása

önkéntes

6 hónap

●
●
●

Nyertes
játékos
adóazonosító jele,
bankszámlaszáma

●

●

Sorsolás
lebonyolítása,
Játékban részt vevő
értesítése,
egyéb
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítése
Nyeremény
kézbesítése/átadása

jogi kötelezettség teljesítése,
az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény alapján

8 év

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről,
kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi
elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
Mediaworks Hungary Zrt.,
1082 Budapest, Üllői út 48.,
adatkezeles@mediaworks.hu
Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra,
helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint, ha jogellenes adatkezelést
tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti
el:
• cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
• postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: naih.hu
10. KAPCSOLAT
A játék kapcsán érdeklődni lehet a +36-1-999-7460-as telefonszámon munkanapokon 08:00 és 17:00
óra között.
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül
elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvédelem internetes oldalon
olvasható.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja
el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a wwwhotmagazin.hu/beauty oldalon
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teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti –
folyamatos elérhetőségét a wwwhotmagazin.hu/beauty oldalon. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz,
hogy a Szervező a nevüket és a lakcímük szerinti település nevét a Hot Beauty&Plasztika magazinban
közzé tegye.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.
A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben
a Szervező döntését fogadja el irányadónak.
A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.
A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Kelt: Budapest, 2022. március 23.
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