”TELEKOM ÉS TLC BUDDY VALASTRO JÁTÉK”
Játék szabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen a játék szabályzatot a játék megkezdése előtt!
1. Általános rendelkezések
1.1 A „TLC BUDDY VALASTRO Játék – a továbbiakban: „Játék” – szervezője a Magyar Telekom a
továbbiakban: „Szervező”.
1.2 A Játék a www.telekom.hu/tortakiraly weboldalon keresztül kerül lebonyolításra, továbbiakban:
„A Játék honlapja”.
1.3 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Részvevő elfogadja és betartsa a Játék
Szabályzatában lefektetett elveket. (A Játék Résztvevői kötelesek megismerni és betartani a
Játék Szabályzatában foglalt elveket.) A Játék Szabályzatának megsértése esetén a Szervező
jogosult a résztvevőt a Játékból kizárni.
1.4 A Résztvevő a Játékba való belépésekor megerősíti, hogy elfogadja a Szabályzatban rögzített
részvételi feltételeket és szabályokat.

2. A játékban való részvétel feltételei
2.1. A nyereményjátékban résztvevő személyek: a nyereményjátékban részt vehet minden,
Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki megfelel a nyereményjáték
alábbi részvételi feltételeinek, kivéve a Magyar Telekom és fent hivatkozott közreműködői vezető
tisztségviselői, alkalmazottai és ezen személyeknek az 1959. évi IV. törvény – a továbbiakban: Ptk. –
685 §.(b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.2. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve
kötelezőnek ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit.
2.3. A Játékosok a Játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Játékszabályzat
rendelkezéseiről, a Szervezők a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért
felelősséget nem vállalnak.
2.4. A Buddy Valastro - játékban a Játékos regisztrációval (az ehhez szükséges adatok
megadásával), továbbá jelen Játékszabályzat és az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával vehet
részt. A Játékba regisztrálni a telekom.hu/tortakiraly oldalán lehet.

2.5. A regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a sorsoláson nyereményre
jogosult, akkor a Szervezők nyilvánosságra hozhatják a nevét.
2.6 A Játékban való részvétel önkéntes. Minden Résztvevő bármely időpontban lemondhat a
Programban való részvételről, a honlapon szereplő e-mailcímre írt nyilatkozattal.
2.7 A Játékban való részvétel menete:
A nyereményjátékban részt vehet mindenki, aki pontos elérhetőségi adatainak (Telekom Fiókhoz
tartozó e-mail cím) megadásával regisztrál a nyereményjátékra a www.telekom.hu/tortakiraly
oldalon, és kiválasztja az oldalon feltett 3 kérdésre a helyes választ. A nyereményjátékban való
részvétel további feltétele az adatkezelési feltételek elfogadása.
A játékban egy rövid, tudás alapú kvízt kell kitöltenie a Játékosnak. Ha minden kérdésre helyesen
válaszolt, részt vehet a sorsoláson, ahol személyre szóló meghívót nyerhet a Telekom és a TLC közös
exkluzív rendezvényére, melynek része egy személyes találkozó Buddy Valastroval.
A kvíz helyes kitöltése mellett a Játékosnak regisztrálnia kell a Telekom Fiókra és hozzá kell
rendelnie a fiókjához legalább egy Telekomos szolgáltatást. A kvíz kitöltésekor a Telekom Fiókhoz
tartozó email címet kell megadni a Játékosnak, mert csak mindkét feltétel teljesülése esetén vesz
részt a sorsoláson.
 a Résztvevő beleegyezik abba, hogy személyes adatait az 3. pontban leírtak alapján a játék
szervezője kezelje.
 a Résztvevő beleegyezik adatai feldolgozásába, a Program futtatásával kapcsolatos célokra. A
fent említett beleegyezés a Játékba való belépéskor, a Szabályzat elfogadásával következik be,
 a Résztvevő beleegyezik abba, hogy a játékkal kapcsolatos e-maileket fogadjon a megadott email címére, valamint hírlevelek fogadásába.
3.4. A sorsolás:
A résztvevők közül a Szervezők 15 nyertest és 5 pótnyertest sorsolnak ki. A nyerteseket a
regisztrációkor megadott e-mail címen értesítik a Szervezők. Amennyiben a sorsoláson
kiválasztott 15 nyertes nem jelzi vissza részvételi szándékát október 5-éig, úgy a nyeremény az
első vagy a soron következő pótnyertest illeti. A sorsolás helyszíne: Budapest, Kaposvár utca 57.
2. A játék időzítése
A játék 2015. szeptember 7-30 között kerül megrendezésre a Játék honlapján.



A nyertesek névsorát a játék lezárását követő héten a Játék honlapján a Szervező
közzéteszi.
A Szervező fenntartja magának a jogot a Játék korábbi befejezésére, illetve a lefutási
idő meghosszabbítására, annak megindokolása nélkül, miután erről a Résztvevőket
egy nappal megelőzően elektronikus úton tájékoztatta.
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A játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából a
személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi
rendelkezéseknek megfelelően kezelje;
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek a nyereményt
azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek,
vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt részvételi feltételeknek. A
játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
4. Nyeremény
A játék nyereménye a következő:
Kvíz játék nyereményei: személyre szóló meghívót nyerhet a Telekom és a TLC közös
exkluzív rendezvényére, melynek része egy személyes találkozó Buddy Valastroval. A
rendezvény 2015. október 7-én lesz Budapesten, a délutáni órákban. A rendezvényre
eljutást a nyertesnek magának kell megoldani, finanszírozni.







Értesítés a nyeremény átvételéről
A nyertesek névsorát a játék lezárását követő héten a Játék honlapján a Szervező közzéteszi.
A nyeremény nem váltható át készpénzre.
Olyan esetekben, ha kétségek merülnek fel a tekintetben, hogy a Résztvevő a Szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően járt-e el, a Szervező visszatarthatja a Nyeremény kiadását, e
kétségek tisztázásáig.
A Szervező a nyeremény átvételének pontos idejéről és módjáról, a nyertesekkel külön egyeztet.

5. Reklamáció és követelések
a) A Játék Szervezője nem visel felelősséget azért, ha a Résztvevő a játék honlapján helytelen
adatokat adott, ami lehetetlenné teszi a nyeremény eljuttatását.
b) A Játék Szervezője nem visel felelősséget rajta kívül álló technikai problémákért. A Játékos
tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló
technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket
kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és
partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás,
lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása.
c) A reklamáció benyújtásának joga kizárólag csak a játék Résztvevőit illeti meg.
d) Az írásbeli reklamációnak tartalmaznia kell a Résztvevő nevét és pontos címét, valamint a
reklamáció pontos leírását és a reklamáció pontos okát.

e) A reklamációkat a Szervező a kézhezvételtől számított 14 napon belül elbírálja.
f) A Szervező döntése a reklamáció ügyében végleges és jogérvényes, melyről a Résztvevőt
ajánlott levélben tájékoztatja.
6. A Szervező felelőssége




A Szervező felelőssége a Résztvevővel szemben a nyeremény értékének összegéig
korlátozódik.
A Szervezőt nem terheli felelősség, ha a nyeremény a Résztvevő téves adatszolgáltatásának
következtében nem kézbesíthető.
A Szervezőt nem terheli felelősség, ha a rendezvény valamilyen külső ok miatt nem kerül
megrendezésre.

A Magyar Telekom fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
játékot egyoldalúan módosítja, vagy megszüntesse.
A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást,
illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalán.
A játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

