Facebook játékszabályzat
1. A játék szervezője
COMPTECH Kft. a nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) (székhely: Budapest 1221, Jobbágy út 5.,
a továbbiakban : „Szervező”)
2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy.
3. A Játék időtartama
2019 szeptember 26 – 2019. október 13. 24:00 óra
4. A Játék menete
Az Erőművek Éjszakáján (október 11.-én) üzemlátogatás során készíteni kell egy fényképet egy
Kamstrup hőfogyasztásmérőről és azt el kell küldeni az: info@comptech-kft.hu mail címre vagy
posztolni a Facebook játék bejegyzése alá.
5. Kiértesítés
A nyertest a Facebookon üzenetben vagy e-mailen kiértesítjük. Ha a nyertes a nyeremény kiértesítést
követő 15 napon belül nem jelentkezik nyereményéért a Szervező jogosult pótnyertest kihirdetni, így
a nyeremény a pótnyertest illeti. Ez mindaddig folytatódik, még a nyertes nem jelentkezik 15 napon
belül nyereményéért.
6. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
7. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
8. Adatvédelem: COMPTECH Kft. (székhely: Budapest 1221, Jobbágy út 5., a továbbiakban :
„Adatkezelő”) a játékosok lent megjelölt személyes adatait a lent meghatározott célból a játékosok
önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.
A nyereményjátékban történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a lent
meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A játékos a nyereményjátékokban való
részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az
Adatkezelő a játékos Facebook felhasználói nevét nyilvánosságra hozza a Comptech Kft.hivatalos
Facebook oldalán. A játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult
ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
A nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a nyertessé váló
játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a nyeremény postázásához szükséges
adatait, az a nyereményjátékból való kizárásához, így a nyeremény elvesztéséhez vezet.
A kezelt személyes adatok köre Az Adatkezelő a játékos kizárólag azon személyes adatait kezeli,
melyeket a játékos a nyereményjátékban történő részvétel során, önkéntesen adott meg az
Adatkezelőnek – úgy mint Facebook felhasználói név, név, postázási cím (a továbbiakban „Személyes
Adat”).
8.1 Adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogosult a játékosok Személyes Adatait a nyereményjátékban történő részvétel és a
nyeremények postázása céljából kezelni.
8.2 Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a játékosok Személyes Adatait a nyeremények postázásáig jogosult kezelni.

8.3 Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja a játékosok Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a
Játékosok Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
8.4 Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja a játékosokat, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy
indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják alábbi levelezési címre küldött postai levélben
COMPTECH Kft. (székhely: Budapest 1221, Jobbágy út 5.)
9. A Játék a www.facebook.com címen elérhető közösségi oldalon zajlik, Szervező azonban
hangsúlyozza, hogy a Facebook jelen nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja, nem
hagyja jóvá és nem kezeli, továbbá a promóció – a Facebook által biztosított felületen történő
elérhetővé tételen túl – semmilyen szinten nem kapcsolódik a Facebookhoz.
10. A Facebook közösségi oldal felelőssége a Játék lebonyolításával, így különösen a nyertesek
kiválasztásával, a nyeremény átadásával vagy a Játékhoz kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatban
kizárt, a Szervező vagy a Játékosok a Facebook felé semmilyen vagyoni igényt nem jogosultak
támasztani jelen nyereményjátékkal kapcsolatban.

