A ReCOPY Kupon-zápor részvételi szabályzata
A ReCOPY Nyomtatástechnikai Kft. ( székhely: 4405, Nyíregyháza, Gömb u 36.), a továbbiakban
Szervező, által szervezett Kupon-zápor játékban ( továbbiakban: Játék) bejelentett állandó
magyarországi lakhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött, nem cselekvőképtelen természetes vagy
jogi személy (továbbiakban Játékos) vehet részt, ha a Játék időtartama alatt teljesíti a jelen részvételi
szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglalt feltételeket.
1. Kupon-zápor leírása
A Játékos a Kupon-zápor promóciós Játékban úgy vehet részt, ha a Recopy Kft hivatalos
Facebook oldalon szereplő ( https://www.facebook.com/recopytoner) kép alatt a
Világbajnoksághoz kapcsolódóan az adott napon kiírt meccs eredményét megtippeli.
A helyesen és leggyorsabban tippelő Játékos kupont kap ajándékba.
A meccsek kezdetéig leadott tippek vesznek részt a játékban. Amennyiben egy meccsre nem
érkezik helyes tipp, úgy a hozzá legközelebb eső és leggyorsabb tippet tekinti a Szervező
nyertesnek.
A Játékos hozzájárul, hogy a Szervező a Játék idejére és a Játék céljára hozzáférjen a Játékos
Facebook adatlapjához, különös tekintettel az alapadatokra (név, email cím).
A Játékban nem vehetnek részt a ReCOPY Nyomtatástechnikai Kft. (székhely: 4405,
Nyíregyháza, Gömb u 36.),tagjai és alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1§ (1)
bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2. Játék időtartama:
2018.06.14. 00:00 órától 2018.07.15 17:00 óráig.
3. Ajándékok
A Játékos 5-10-15-20 % kedvezményre jogosító kupont kaphat, attól függően, hogy a
promóció mely szakaszában járunk.
Aki a csoportkörök alatt a leggyorsabban eltalálja a pontos eredményt, az 5%-os
kupont kap. Aki a nyolcaddöntők alatt a leggyorsabban találja el a pontos eredményt,
az 10%-os, aki a negyeddöntők alatt tippel pontosan és leggyorsabban a
végeredményre, az 15%-os, aki az elődöntő és a döntő alatt találja el leghamarabb a
pontos végeredményt az 20%-os kupont kap. (A kupont egyszer használatos kuponkód
formájában kapja meg a nyertes.)
4. Értesítés, nyeremények átvétele
A Szervező a megtippelt meccset követő 5 napon belül értesíti a nyertest a nyereményről és
annak átvételi módjáról.
A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi, hogy megadott adatai
valóságtartamáért mindenkor helytállni tartozik, téves adatközlésből származó esetleges
értesítési késedelemért és a megvalósulási lehetetlenülésért a Szervező nem vállal
felelősséget.
5. Adatvédelmi szabályzat
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:










nevét, telefonszámát, e-mail címét, továbbá a Ajándék átadásához-átvételéhez
lakcímét a Szervező a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési
jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( továbbiakban
Adatvédelmi Törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
megadott személyes adatai (neve, e-mail címe, telefonszáma) a Szervező
adatbázisába kerüljenek és marketing-kapcsolattartás (a Szervező termékeinek
ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje
és felhasználja.
tudomásul vesz, hogy az ajándékok átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet,
egyben hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeket a Szervező marketing-, reklám és PRcélokra felhasználja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül,
feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék során a Játék
lebonyolítása érdekében felhasználja,
nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag település megnevezéssel) a
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza ( különösen a www.recopy.hu és a
https://www.facebook.com/recopytoner internetes oldalakon feltüntesse)

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje,
írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését a ReCOPY
Nyomtatástechnikai Kft. 4405, Nyíregyháza, Gömb u 36. címén, vagy az info@recopy.hu email címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai
a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail
címen kérhetik adataik helyesbítését.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt
marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza). Játékos tudomásul veszi,
hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez
adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához
szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is
kezelheti.

6. Egyéb rendelkezések
A szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a nyerteseket a Játékban a Játékban részt vett
Facebook profiljuk segítségével azonosítja, így ezen adatok időközbeni megváltozásából,
valamint a Szervező érdekkörén kívül eső technikai okokból eredő problémákért felelősséget
nem vállal.
A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki részére a
nyereményt nem lehet átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak vagy
tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban leírt személyi vagy
egyéb feltételeknek. A Játékos téves vagy hibás adatszolgáltatásából eredő
következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték promóciós játéknak
minősül, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
(továbbiakban Szjtv) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14 ab.) pontjára, a jelen Játék
adómentesnek minősül.
A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának
jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs
anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.
A Játékosok a Játékban való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen
Játékszabályzatot és a Játék adatvédelmi szabályzatát.
Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel
kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
Nyíregyháza, 2018. 06. 12.
ReCOPY Nyomtatástechnikai Kft

