E.ON #egyzöldlépésFenntarthatósági kihívás
JÁTÉKSZABÁLYZAT
A NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.
Az E.ON Hungária oldalán (eon.hu/fenntarthatojovo), valamint Facebook oldalán meghirdetett Instagram fotómegosztó játék
felhasználási feltételei és játékszabályzata
KÉRJÜK, A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

Fogalmi Meghatározások
Felhasználó:
Az A Személy, Aki Jelen Játékszabályzatban Meghatározott Feltételek Szerint A Játékban Részt Vesz
Üzemeltető:
Az Alkalmazás Elérhetőségéhez Szükséges Informatikai Hátteret Biztosító Személy.
Megbízó:
A Nyereményjáték Lebonyolítására Megbízást Adó Szervezet, Az E.ON Hungária Zrt.
Szervező:
A Nyereményjáték Lebonyolításával Megbízott Kommunikációs Ügynökség
Adatkezelő:
Az Alkalmazás Felhasználása Során Keletkező Adatokkezelésének Céljait És Eszközeit Önállóan, Vagy Másokkal Együtt
Meghatározó Személy
Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő Nevében Személyes Adatokat Kezelő, Az Alkalmazás Felhasználása Során Keletkező Adatok Gyűjtését
Végző Személy.
A felhasználási feltételek és a nyereményjáték játékszabályzatának létrehozója (együttesen továbbiakban Felek)
Üzemeltető, Szervező, Adatfeldolgozó: Digitalwave Hungary Kft., 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Adatkezelő, Megbízó: E.ON Hungária Zrt., 1134 Budapest, Váci út 17., facebook@eon.hu
Jelen dokumentum címében jelzett nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen
dokumentumban rögzített játékszabályzatot.
1. E.ON #egyzöldlépés kihívás részvételi feltételei – továbbiakban játék és játékszabályzata
1.1.
A játék menete
Az #egyzöldlépés aktivitás menete: a Játékban való érvényes részvételhez a www.eon.hu/fenntarthatojovo oldalon meghirdetett
fenntarthatósági kihívásban 2018. április 23. és 2018. május 18. között kell vállalást tenni az alábbiak szerint:
• a 4 fenntarthatósági vállalás közül egyet kell választani
• a kihívás témájához kapcsolódóan készíteni kell egy fotót, ami bemutatja az adott vállalást (nem szükséges szelfinek, vagy
személyt ábrázoló fotónak lennie, lehet csendélet, kollázs vagy bármilyen más fotó, ami az adott témát megörökíti)
• ezt a fotót nyilvános posztként kell megosztani az #egyzöldlépés hashtag-gel ellátva az Instagramon
• vagy pedig emailben elküldeni a Szervező részére: facebook@eon.hu
A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a Felhasználó az 1.1. pontban leírtak szerint érvényes vállalást tegyen.
A játék időtartama:
2018. április 23. 00:00– 2018. május 18. 24.00
1.3.
A nyereményjáték résztvevői
1.3.1. A Játékban bármely magyar állampolgár részt vehet, aki az 1.1. pontban meghatározott feltételeket teljesíti.
1.3.2. A Játékból ki vannak zárva az E.ON Hungária Zrt. ügyvezetői, alkalmazottai, valamint az E.ON cégcsoporthoz tartozó gazdasági
társaságok ügyvezetői és alkalmazottai, a Játék lebonyolításában részt vevő ügynökségek (DigitalWave Hungary Kft., ACG
Reklámügynökség Kft, BO EVENT Kft.) ügyvezetői, tulajdonosai, alkalmazottai és alvállalkozói, valamint az itt felsorolt személyek
- Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja értelmében - hozzátartozói.
1.4.
Nyeremény
ZT 25 Berlin 1200W elektromos robogó
1.5.
A sorsolás időpontja:
A sorsolás időpontja: 2018. május 21.
1.6.
A nyertes(ek) kiválasztása
1.6.1. A Szervező a Játék során egy nyertest sorsol ki, valamint 5 (öt) „tartaléknyertes”-t szükség esetére. A nyertes nevét az E.ON
Hungária Facebook oldalán teszi közzé, a nyertes értesítését követően, legkésőbb 2018. május 28-ig.
1.6.2. A nyertes(ek) kiválasztása a résztvevők közül sorsolással, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program
segítségével történik.
1.6.3. Ha a kisorsolt Felhasználó nem felel meg az 1.3. pontban előírt feltételeknek, akkor kizárásra kerül a Játékból, ebben az esetben a
tartaléknyerteek húzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre!
1.7.
A nyeremények átadása
1.7.1. A Szervező emailben vagy a social media csatornán veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel.
1.2.
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1.7.2.

A Szervező kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követő 5 naptári napon belül nem sikerül az 1.7.1. pontban
meghatározott e-mail címén keresztül kapcsolatba lépni és nyereménye nem kerül kiosztásra.
1.7.3. A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően (pl. megszűnés miatt nem létező e-mail cím), a Feleket semmilyen felelősség
nem terheli.
1.7.4. A nyeremény átvételéről a Szervező a kapcsolatfelvétel során egyeztet a sorsolás nyerteseivel és a nyereményeket személyesen,
vagy futárszolgálat útján adja át a nyerteseknek a kapcsolatfelvétel során egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyeremény
átvételének feltétele a személyazonosság igazolása.
1.7.5. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges minőségi kifogásokért a termékek gyártójának garanciális
vállalásai az irányadók.
1.7.6. Amennyiben a nyertes kiskorú személy, vagy cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésére, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a Ptk.
rendelkezései szerint eljárva.
1.7.7. A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Megbízó viseli. Szervezőt és Megbízót a Nyeremény fentiek
szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
1.7.8. A Nyeremény átadása során képfelvétel készülhet a Nyertessel, amelyet a Megbízó saját kommunikációs felületein felhasználhat
az #egyzöldlépés játékkal összefüggésben.
1.8.
Hozzájárulási nyilatkozat
A Játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszem, hogy az E.ON Hungária Zrt. #egyzöldlépés - kampány keretében
közzétett fotóval, kreatív anyagokkal kapcsolatos felhasználási jogokat az E.ON Hungária Zrt.-re ruháztam és a Játékszabályzat
elfogadásával hozzájárulok a kreatív anyagok felhasználásához az E.ON Hungária web és egyéb online, valamint közösségi média
felületein.
1.9.
Egyéb rendelkezések
1.9.1. A nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezőtől kérhető.
1.9.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetőn
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az Üzemeltető és a megbízásukból eljárók az e pontban írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.
1.9.3. A nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, illetve azt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja.
1.9.4. A Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát megváltoztathassák, ugyanakkor lehetőségük szerint
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Játék időtartama alatt e dokumentumban foglaltak érdemben ne változzanak.
2. Adatvédelem
2.1.
Az E.ON Hungária Zrt. által a “#egyzöldlépés” Játékával összefüggésben a Felhasználó a 2.2 pontban foglaltaknak megfelelően
önkéntes alapon szolgáltatnak adatot. Ezen adatokat a szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul
betartva kezeli. Az adatkezelés részletes szabályait a következőkben ismertetett Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
2.2.
A Felhasználó a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során megadott adatait
a Szervező a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelje.
2.3.
Adatkezelési Szabályzat
Adatkezelő elérhetősége: facebook@eon.hu
A Felhasználók köre
Az adatkezelés az E.ON Hungária Zrt. “#egyzöldlépés” játékában résztvevők körére terjed ki.. Az adatkezelés jogalapja az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint
az érintett önkéntes hozzájárulása.
Rendelkezés személyes adatokkal
Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az Adatkezelő részére küldött
levélben vagy e-mailben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A Felhasználó a Játék teljes időtartama alatt kérheti pályázata
törlését a Szervezőtől a facebook@eon.hu email címen. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését
követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való
minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.
Amennyiben a Játék során a Felhasználó egyéb, nem személyes adatokat (pl. hang- egyéb adatfeltöltés, stb.) juttat el Adatkezelő
szerverére, és ezt megteszi, úgy a Felhasználó elfogadja, hogy Adatkezelő ezen adatok tárolását - általában az alkalmazás által
lebonyolított nyereményjáték vagy egyéb aktivitás időszakán túlmenően - nem biztosítja.

E.ON #egyzöldlépésFenntarthatósági kihívás
JÁTÉKSZABÁLYZAT
Az adatfeldolgozás
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére külső adatfeldolgozót vesz igénybe. A külső
adatfeldolgozó által végzett tevékenységért az Adatkezelő felelősséggel tartozik.
Az adattovábbítás lehetősége
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az
illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat
továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.
A Felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek, a E.ON Hungária Zrt. Marketing
és kommunikációs osztály, 1134 Budapest, Váci út 17. címen vagy a facebook@eon.hu e-mail címen. Az elektronikus levél
tárgy rovatában az „#egyzöldlépés” jeligét kell feltüntetni. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználó adatkezelő által kezelt
adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységekre, valamint arra, kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait. Felhasználó az adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, indoklás és díjfizetés nélkül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail
esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
A kezelt adatok törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók.
A jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint az 2013 évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja,
továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
segítségét is
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően
kereshetők az Adatkezelő munkatársai a facebook@eon.hu e-mail címen.

Budapest, 2018.04.20.

E.ON Hungária Zrt.

