
A regisztráció során a személyes adatok megadása önkéntes. Regisztrációmmal kijelentem, hogy a 
megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá a www.pirosreklam.hu oldalon található Részvételi 
és adatvédelmi szabályzatot elolvastam és annak feltételeit elfogadom.  

----  
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elektronikusan az 
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Kapcsolattartási e-mail cím jatek@doupla.com 

 
Ki az Adatkezelő? 
A megadott személyes adatok kezelője a Szervező.  
 
Ki az Adatfeldolgozó? 
Az adatok feldolgozója a Játék lebonyolítója, a DOUPLA Kft. (székhely: 1044 Budapest, Izzó utca 8/B., 3/10., 
cégjegyzékszám: 01-09-276101, e-mail: jatek@doupla.com)- 

  

1. A játékban való részvételhez szükséges regisztráció menete:  

 
1.1. A 2021. március 15. és 2021. június 30. között zajló PIROS Legyél Te a rendező! játékban (a 

továbbiakban összefoglalóan „Játék) való részvétel regisztrációhoz kötött. A Játékban kizárólag 

magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított 

érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar 

állampolgár, a 6.c. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes 

természetes személy („Játékos”) vehet részt. A regisztráció ingyenes és 2021. március 15. és 

2021. június 30. között lehetséges. A regisztráció menete:   

• a www.pirosreklam.hu oldalon az ott kötelezőként megjelölt adatok megadásával játékosként 
regisztrál (lásd 2.1. pont) és  

• a PIROS termékek 30 másodperces tévéreklám tervét a jelen szabályzat 2.2. pontja szerinti 
formátumban feltölti.  
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1.2. A promócióban történő regisztrációval a résztvevő elfogadja a jelen részvételi szabályzatban írt 
valamennyi feltételt és hozzájárul megadott személyes adatainak a jelen részvételi 
szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött 
video- és fényképfelvételeket, valamint a zsűri által kiválasztott nyertes teljes nevét a Szervező 
a www.pirosreklam.hu oldalon vagy bármely, a CBA Kft.-hez köthető közösségi oldalon (így 
például a https://www.facebook.com/cbaboltok oldalon) nyilvánosságra hozza. Erre tekintettel 
a résztvevők figyelmét fokozottan felhívjuk, hogy amennyiben a fénykép/videofelvételeken más 
személy is látható, úgy köteles annak a személynek a hozzájárulását beszerezni. Kérjük, hogy 
különösen ügyeljenek erre kiskorúak esetében! A Szervező a hozzájárulás meglétét vélelmezi.  

1.3. A reklámtervhez készült szöveges leírás, fénykép vagy video (összefoglalóan „Reklámterv”) 
feltöltésével a résztvevő játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának 
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 
felelősséget kizár. 

2. A regisztráció során bekért személyes adatok megadása és a reklámterv feltöltése   

2.1. A regisztráció során kért és kezelt személyes adatok köre: 

a) vezetéknév és keresztnév 
b) email cím és szabadon választott jelszó  
c) telefonszám  
d) születési idő 
e) lakhely 
f) honnan hallottál játékunkról kérdésre adott válasz 

A sikeres regisztrációról visszaigazoló e-mailt küldünk. A Szervező a kétséget kizáróan nem valós 
adatokat megadó résztvevőket bármikor jogosult a Játékból kizárni. 

 

Belépés során kért és kezelt személyes adatok köre: 

a) e-mail cím 
b) jelszó 
c) belépés időpontja 

 

Belépést követően, a reklámterv feltöltése során kért és kezelt személyes adatok köre: 

a) regisztráció és bejelentkezés során megadott adatok 
b) ötlet neve 
c) feltöltött/megosztott anyagban szereplő személyes adatok 
d) kísérő szövegezés 
e) feltöltés időpontja 

 

Profillal kapcsolatos adatkezelés: 

a) profilkép 
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2.2. A sikeres regisztrációt követően a 30 másodperces PIROS termék tévéreklám tervének 
(„Reklámterv”) feltöltése az alábbiak szerint lehetséges:  

• Maximum 5000 karakter hosszúságú szöveges leírás és/vagy 

• Fénykép feltöltése (max. 6MB .jpeg vagy .png formátum) és/vagy 

• Youtube, Dropbox, Google Drive, iCloud Drive stb link beágyazása.  
 

2.3. A regisztrált játékos bármennyi reklámtervet feltölthet, és a korábban feltöltött tervét a játék 
lezárásig bármikor tudja módosítani, kiegészíteni vagy törölni.  

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama 

3.1. A játékban történő regisztráció, bejelentkezés, reklámterv feltöltése, profilkép megadása 
önkéntesen történik. A személyes adatok kezelésének célja a PIROS Legyél Te a rendező 
promóció lebonyolítása és a nyertessel való kapcsolatfelvétel biztosítása.  
 

3.2. A megadott adatok a profilba bejelentkezve bármikor javíthatók vagy módosíthatók, illetve a 
regisztráció véglegesen is törölhető.  
 

3.3. A Szervező a regisztrált játékosok minden személyes adatát a nyertes kiválasztását követő 30 
nappal törli. A nyertes játékos személyes adatait a nyertes reklámterv sikeres megvalósítását 
követően törli. 
  

3.4. A regisztrált játékos a jelen részvételi és adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, 
hogy nyertessége esetén a weboldalon az adatkezelő nevét, ötletének címét nyilvánosságra 
hozza. 
 

4. Érintetti jogok és joggyakorlás 

4.1. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett 
számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet. 

 

 
Előzetes 
tájékozódáshoz 
való jog 

Hozzáférés 
joga 

Helyesbítés 
joga 

Törlés 
joga 

Korlátozás 
Adat-
hordozhatóság 

Tiltako-
zás 

Hozzájárulás 
visszavonása 

Hozzájárulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Megállapodás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Jogi 
kötelezettség 

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Létfontosságú 
érdek 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Közfeladat, 
közhatalmi 
jog. 

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ 

Jogos érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 

 
4.2. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. 
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk 
szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri. 



 
4.3. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

4.4. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
 

4.5. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.  
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy 
az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben. 
 

4.6. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban 
meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül 
más műveletet az adattal ne végezzen. 
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 
 

4.7. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb 
jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat 
eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az 
Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a 
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy 
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 

4.8. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek 
(automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak . 
 

4.9. Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, 
valamint hol és hogyan élhet jogaival? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési 
jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött 
nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül 
megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső 
Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.  
 

4.10. A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 



Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
www: http://www.naih.hu  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

4.11. Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért 
keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. 

 
4.12. Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat 
és többek között sérelemdíjat követelhet. 
 
4.13. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso 

 

5. A zsűri döntése : a nyertes Reklámterv kiválasztása  

5.1. A zsűri döntését legkésőbb 2021.  07.15. napján hirdetjük ki a www.pirosreklam.hu oldalon. A 
Szervező a feltöltött reklámtervek közül, három tagúzsűri bevonásával egy (1) nyertest és egy (1) 
tartaléknyertest fog kiválasztani. A kiválasztás annak alapján történik, hogy a zsűri szubjektív megítélése 
alapján melyik Reklámterv illeszkedik legjobban a Szervező koncepciójába. A feltöltött Reklámtervnek 
olyannak kell lennie, ami reálisan „megvalósítható”, tehát ne tartalmazzon lehetetlen vagy már előre 
láthatóan csak jelentős költségteher mellett megvalósítható ötleteket. Nyilvánvalóan 
megvalósíthatatlan pl. egy híres külföldi sztár drága sportautóval robog az autópályán.  

6. Kizárás a Játékból 

a.) A feltöltött Reklámterveket a részvételi szabályzatnak megfelelés szempontjából a Szervező 
bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő résztvevő bármely 
okból nem felel meg a részvételi szabályzatnak, úgy az érintett résztvevőt a Játékból kizárhatja.  

b.) A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék 
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező 
személyekre utaló adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 
ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a 
sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, 
akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt 
több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a 
tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem 
valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját 
nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 
résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal 
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

c.) A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő 
egyéb 3. személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói.  
 

d.) Kizárásra kerülnek továbbá azok a Reklámtervek, melyek  
 

• bármilyen okból jogszabályba ütköznek; 

• káromkodást tartalmaznak; 
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• megbotránkoztató tartalmúak; 

• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak; 

• pornográf vagy szexuális tartalmúak; 

• bármely személlyel, a Lebonyolítóval, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan 
sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek; 

• a Játékosra nézve sértő jellegűek; 

• harmadik személyekre nézve sértőek; 

• harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; 

• versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; 

• más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; 

• más honlapra irányítanak; 

• más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik; 

• rossz minőségűek; 

• a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. 

7. Kapcsolatfelvétel a nyertessel, nyeremény leírása  

7.1. A kapcsolatfelvételt a Lebonyolító végzi. Lebonyolító a nyertes Játékost legkésőbb a zsűri 
döntését követő 1 (egy) munkanapon belül értesíti a regisztráció során használt e-mail címre 
küldött megkereséssel (a továbbiakban: „Értesítés”). A Lebonyolító, illetve a Szervező kizárja a 
felelősségét, ha a kapcsolatfelvételi email esetleglegesen a játékos „spam” mappájába kerül és 
emiatt vagy bármely más okból kifolyólag a Játékos figyelmét elkerüli. A megkeresésben a 
Lebonyolító részletes útmutatót ad a kapcsolatfelvételhez és bekéri a nyeremény kézbesítéséhez 
szükséges adatokat. 

 
7.2 A zsűri által kiválasztott Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül 

visszaigazolni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy 
a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata 
kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertessel veszi fel a kapcsolatot. 

 
7.3. A zsűri által kiválasztott nyertes Reklámtervét a Szervező megvalósítja („Nyeremény”). A játékos 

saját választása szerint közreműködhet rendezőként, de akár szereplőként is a Reklámterv 
megvalósításában, az övé lesz egy piros „rendezői szék” és egy PIROS termékeket tartalmazó 
meglepetés ajándékcsomag. A Szervező az ajándékokat személyesen adja át a nyertesnek.    

 
7.4. A kapcsolatfelvétel és nyeremény átadása során kapcsán a Lebonyolító által kért és kezelt adatok 

köre: 
a) név 
b) e-mail cím 
c) leegyeztetett időpont és helyszín 

 
7.5. A nyeremény átadás-átvételéről a nyertes külön hozzájárulása alapján készülhet fénykép és/vagy 

videófelvétel. 
 
7.6. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és a nyeremény átadása, az adatkezelés időtartama az 

adójogi elévülésig tart. 
 

8. Információ a játékról 

 



8.1. A Játékról részletes információk www.pirosreklam.hu oldalon érhető el. A résztvevők a Játékkal 
és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal 
kapcsolatban a jatek@doupla.com e-mail címre vagy a Szervező székhelyére írhatnak. 

 
8.2. Szervező jogosult a feltöltött Reklámterveket a játékos részére fizetendő díj vagy ellentételezés 

nélkül nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, 
másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, 
nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), azokból 
részleteket bemutatni, annak témáját reklámanyagokban felhasználni bárminemű díjazás nélkül. 
A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa 
feltöltött Reklámtervek, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a 
jelen szabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen szabályzatban 
meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Résztvevő a Játékban történő 
részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a 
feltöltött Reklámtervek  felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben 
harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen 
egyéb igénnyel  lép fel, résztvevő köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a feltöltött tartalmak 
felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes 
körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul 
megtéríteni. A játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és 
szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött Felvételeken esetlegesen szereplő 
személyek képmásának és hangfelvételének jelen szabályzatban foglaltak szerinti felhasználására 
engedélyt adni jogosult, a Szereplők a fényképek feltöltéséhez előzetesen, jelen szabályzat 
részletes áttanulmányozását követően igazolhatóan hozzájárultak, annak tudatában, hogy 
képmásuk felhasználásért ellentételezésre (díjazásra) igényt nem tarthatnak. Amennyiben bárki 
engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a 
Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által 
feljogosított személlyel szemben, a résztvevő köteles Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a 
fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól 
haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a 
részükre haladéktalanul megtéríteni. 

 

9. Vegyes rendelkezések 

 
9.1. A www.pirosreklam.hu oldalon történő regisztráció vagy a Reklámtervek 

hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, rossz minőségű 
fénykép/video feltöltése, a feltöltés és különösen a Youtube link utólagos 
törlése/elérhetetlenné válása stb.), károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen 
felelősséget nem vállal.  

 
9.2. Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a honlapot, illetve az azokat 

működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve 
mögöttes szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, 
illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

 
9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

http://www.pirosreklam.hu/


 
9.4. Ha a Játékos a Játék közben bezárja a regisztráció céljára szolgáló honlapot vagy ha a kapcsolat 

(bármely okból) akár a regisztráció, akár a Reklámterv feltöltése alatt megszakad a kiszolgáló 
webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító 
semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
9.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a regisztráció céljára szolgáló honlap/domain 

rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy 
korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést 
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 

9.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen részvételi szabályzatot 
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó 
tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva 
közzéteszi.  
 

Lezárva 2021. március 10.  
A Szervező  

 


