Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) farsangi fotós nyereményjátéka
JÁTÉKSZABÁLYZAT / RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK /
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ, Szervező) farsangi fotós nyereményjátékot hirdet
(továbbiakban: nyereményjáték) a Facebookon az oldal felhasználói számára.
1. Fogalmak
Szervező: a nyereményjátékot szervező szervezet, jelen esetben a Pedagógusok
Szakszervezete
Játékos: a játékba jelen szabályzat előírásait betartva érvényesen nevező pedagógus
vagy szülő
Felhasználó: az a Facebookon profillal rendelkező személy, aki a fényképekre a like gomb
megnyomásával leadja szavazatát
2. A nyereményjátékról
•

Játékosok a 2018-as farsangi szezonban készült osztály, illetve óvodás csoport
farsangi közös fényképével nevezhetnek.

•

Egy osztály/csoport csak egy fotóval nevezhet.

•

A kiválasztott fényképet kérjük a farsang@pedagogusok.hu címre elküldeni az alábbi
adatok megadásával:
Intézmény neve:
Óvoda/osztály:
Kapcsolattartó játékos neve:
Kapcsolattartó játékos elérhetősége (email vagy telefon):

•

Csak azok a nevezések vehetnek részt a játékban, melyek minden nevezési
feltételnek maradéktalanul megfelelnek

•

A fényképeket PSZ a beküldési határidőt követően felteszi a
https://www.facebook.com/pedagogusok.szakszervezete/
profiljában
Fényképek közé, a „Farsangi fotós nyereményjáték 2018.” albumba.

található

•

Az albumban a Facebookon regisztrált felhasználók megnézhetik a valamennyi fotót
és lehetőségük van like-ot nyomni az általa legjobbnak tartott(ak)ra.

•

Egy felhasználó több fényképre is szavazhat.

•

A felhasználó a like gomb bármely funkcióját használhatja szavazata leadására.

•

PSZ fenntartja a jogot, hogy a sértő, gyűlöletkeltő, bármilyen formában jogsértő
vagy a szakszervezet értékeivel ellentétes tartalmú képeket nem osztja meg az
albumában és kizárja a versenyből.
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•

A nyereményjátékra szánt fényképeket kérjük legkésőbb 2018. március 31-én
éjfélig beküldeni. Az ezt megelőző időpontban beküldött fényképek sem kerülnek
ki az albumba, a fényképeket egyszerre élesítjük. Ezt követően 2018. április 2-án 8
órától érhetők el a fényképek és lehet azokra – like funkció használatával – szavazni.
A voksokat 2018. április 22-án éjfélig lehet leadni.

3. Nyeremények
A nyeremények odaítélése a szavazás időtartama alatt leadott like-ok száma alapján
történik.
A legtöbb like-ot kapott osztály/csoport 50 000 Ft-os,
a második legtöbb like-ot kapott 30 000 Ft-os,
a harmadik legtöbb like-ot kapott osztály/csoport pedig 20 000 Ft-os Decathlon vásárlási
utalványban részesül.
Amennyiben a szavazás zárásakor a like-ok számában holtverseny alakul ki, akkor az
érintett osztályok mindegyike megkapja a helyezésért járó nyereményét.
A nyeremények után fizetendő járulékok Szervezőt terhelik.
A nyeremények átvétele kapcsán Szervező felveszi a kapcsolatot az adott osztály/csoport
kapcsolattartójával.
4. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékban Magyarországon működő köznevelési intézmények osztályai/csoportjai
vehetnek részt. A fényképeket játékosként az adott intézményben foglalkoztatott
pedagógus vagy pedig érintett szülő küldheti be.
5. Személyes adatok kezelése
A játékban való érvényes nevezéshez a beküldött fénykép mellett szükség van a
nevezést bonyolító játékos adataira (név, telefon vagy e-mail).
A játékosok a játékba való benevezéssel (fénykép beküldése) hozzájárulnak, hogy a
Szervező megadott személyes adataikat (név, e-mail cím vagy telefonszám) díjmentesen
nyilvántartásba vegye és díjmentesen kezelje jelen játékkal kapcsolatos célok érdekében.
További harmadik személynek Szervező ezen információkat nem adja tovább. Szervező
kötelezettséget vállal arra, hogy a játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi
rendelkezések betartásával kezeli.
A játékban részt vevő képekre like-olással szavazó felhasználók adatait a Szervező nem
gyűjti és nem kezeli.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelést a NAIH140917/2018 számon nyilvántartásba vette.
6. Kik nem vehetnek részt a Játékban?
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A játékban játékosként nem vehetnek részt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
Országos Vezetőségének tagjai, valamint a Ferling Kft. munkatársai és közeli
családtagjaik.
A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.
Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot Szervező
fenntartja magának. Továbbá Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály
módosítására, illetve kiegészítésére is.
7. Felelősség kizárása
A játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, a fényképeken szereplő
gyerekek szülei hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekünkről fénykép nyilvánosságra
kerüljön. Szervezőt a hozzájárulások esetleges hiányával kapcsolatban felelősség nem
terheli.
A játékos a fénykép beküldésével kinyilvánítja, hogy az adott kép szerzői jogai a
birtokában vannak vagy a szerzői jogok tulajdonosának beleegyezésével rendelkezik.
Szervezőt erre vonatkozóan felelősség nem terheli. A szerzői jogosultságból fakadó
vitákkal kapcsolatosan Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének
a lehetőségét kizárja.
Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal
okozott
következményekért.
A
játékos
által
megadott
adatok
hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó
eredménytelenségért vagy meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
A nyereményjátékot a Facebook
összefüggésbe nem hozható.

semmilyen

formában

nem

támogatja,

azzal

8. Segítség
A nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket,
farsang@pedagogusok.hu e-mail címen lehet jelezni.

illetve

problémákat

az

9. Egyéb tudnivalók
A játékba való nevezéssel játékos automatikusan elfogadja ezen Részvételi feltételekben
felsorolt feltételeket és szabályokat. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e
feltételeket vagy magát a játékot kiegészítse, vagy módosítsa.
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita
esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy alávetik magukat Szervező
székhelye szerint illetékes bíróság illetékességének.
10. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató.
Szervező a játékosok adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt
kötelezettségeinek
teljesítéséhez,
továbbá
a
játékkal
kapcsolatos
marketing
tevékenységéhez használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és
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engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem
értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott
voltára, az adattulajdonosok a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti
adatkezeléshez való hozzájárulása alapján megadottnak tekintendő.
Adatkezelői regisztrációs szám:
Pedagógusok Szakszervezete

NAIH-57957/2012.

Pécs, 2018. február 20.
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