Játékszabályzat a Sopron Card nyereményjátékához

Általános feltételek:
-

A nyereményjátékban a részvétel ingyenes és önkéntes.
A nyereményjátékban való részvétel egyben a jelen játékszabályzat automatikus elfogadását
is jelenti.
A szervező kijelenti, hogy a játék nem tartozik a szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény hatálya alá.
A játékban résztvevőket együttműködési kötelezettség terheli, hogy a nyeremények átadásra
kerülhessenek. Ebből eredő károkért a játék szervezője nem vállal felelősséget.

A játék célja:
-

A Partnerszervezetek által felajánlott ajándékok kisorsolása a 2019. december 31-ig Sopron
Card-al rendelkező – a játékban részt venni kívánó - nagykorú személyek között.

A játékban résztvevők köre:
-

-

A nyereményjátékban azok a Sopron Card tulajdonosok vehetnek részt, akik 2019. december
31-ig kiváltják kártyájukat, és a Sopron Régió Nonprofit Kft. által küldött e-mailben saját
belépési felületükön kifejezik részvételi szándékukat és elfogadják a játék feltételeit.
A nyereményjátékban nem vehet részt a Sopron Régió Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője,
munkatársa, illetve a Ptk. 8:1.§ (1.) 1. szerinti közeli hozzátartozója.
A játékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. Cselekvőképtelen személy még törvényes
képviselője útján sem vehet részt a nyereményjátékban.
Kizárható a játékból az, aki nem felel meg a játékszabályzat szerinti személyi feltételeknek.
Aki valótlan adatokat ad meg, csal, vagy más módon befolyásolja a játék menetét,
automatikusan kizárásra kerül a játékból.

Jelentkezés, a játék menete:
-

A leendő játékos a https://www.soproncard.hu/hu/bejelentkezes weboldalon a regisztráció
során megadott e-mail címmel és az e-mail-ben kapott négyjegyű kóddal tud bejelentkezni.
A Játékos az „Adataim” menüpont alatt a „Kapcsolat” ablakban a „Nyereményjáték”-ot
beikszeli és az oldal alján az „Elküld” gomb megnyomásával zárja a jelentkezést.
Ezáltal a Játékos részt vesz a nyereményjátékban.
A játékra 2019. december 31-ig lehet jelentkezni. A sorsolás 2020. január 6-án lesz.
A sorsolás egy sorsolóprogram segítségével történik, amely a megadott e-mail címek közül
választ annyit, ahány ajándék felajánlás történt a Sopron Card Partnerek által.

A nyeremények átvétele:
-

A sorsoláson részt vevők közül kisorsolt nyertesek a nyereményajándékokat a nyereményeket
felajánló Sopron Card partnereknél személyesen vehetik át nyitvatartási időben.

-

Az átvételre a sorsolást követő 30 naptári napon belül van lehetőség. Az át nem vett
ajándékokat a Kft. újabb sorsolás során a nyeretlen játékosok között kisorsolja.

Adatvédelem:
-

-

-

-

A jelentkezők kifejezik hozzájárulásukat, hogy a Sopron Régió Nonprofit Kft. adataikat a
nyereményjátékban való részvételhez, sorsoláshoz és a nyeremény átadásához szükséges
mértékben kezelje.
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, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.
Kezelt adatok köre:
o név
▪ adatkezelés célja: játékos azonosítása
▪ jogalap: GDPR 6. cikk (1) szerinti önkéntes hozzájárulás
▪ adatkezelés időtartama: sorsolás után 90 napig
o e-mail cím
▪ adatkezelés célja: játékos azonosítása
▪ jogalap: GDPR 6. cikk (1) szerinti önkéntes hozzájárulás
▪ adatkezelés időtartama: sorsolás után 90 napig
Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a Sopron Régió Nonprofit Kft.
Adatvédelmi
Szabályzata
tartalmazza:
http://turizmus.sopron.hu/adatkezelesitajekoztato.pdf.
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