Részvételi és pályázati szabályzat
a Cofidis Magyarországi Fióktelepének
Bringasáv TV műsorban szervezett Bringasáv című nyereményjáték vonatkozásában

1.

A Pályázaton való részvétel szabályainak megismerése

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe Bringasáv címmel nyereményjátékot szervez (a továbbiakban:
„Pályázat”) a Cofidis Magyarországi Fióktelepe Facebook oldalán („Cofidis Magyarország”). A
Pályázat részvételi feltételei a jelen részvételi és pályázati szabályzatban (a továbbiakban:
„Szabályzat”) kerülnek meghatározásra.
2.

A Pályázat szervezője

A Pályázat szervezője a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 9698.; cégjegyzékszám: 01-17-000367; adószám: 22196796-2-41.; a továbbiakban: „Szervező”)
3.

A részvétel feltételei és módja

3.1.

A Pályázaton kizárólag azon 18. életévét betöltött cselekvőképes, Magyarországon állandó
lakhellyel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Pályázó”, illetve a Pályázó és a
Szervező a továbbiakban együtt: „Felek”) vehet részt, aki

3.1.1. nem esik a 3.2 pontban meghatározott kizáró okok alá,
3.1.2. továbbá aki a Pályázat időtartama alatt a Bringasáv TV műsorban feltett kérdésre a
jatek@cofidis.hu e-mail címre válaszát elküldi,
3.1.3. a Pályázat során önkéntesen hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, feldolgozásához és
3.1.4. nem esik a jelen szabályzatban meghatározott egyéb kizáró okok alá.
3.2.

A Pályázatban nem vehetnek részt:

3.2.1. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, megbízottjai, valamint ezen
személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói és élettársa;
3.2.2. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja
szerinti hozzátartozói és élettársa.

4.

A Pályázat lebonyolítása

4.1.

A Pályázat menete

4.1.1. A Pályázaton az vehet részt, aki a 3. pontban meghatározott részvételi feltételeknek megfelel és
2017. május 20. napja 11:40 óra és 2017. május 21 napja [23:59] óra között helyesen válaszol a
Bringasáv május 20-dikai adásában elhangzó alábbi kérdésre (a továbbiakban: „Kérdés”):
Ha tudod, hogy a magyarok hány százaléka használja a kerékpárt sportolás céljából, küldd el
elsőként a helyes választ a jatek@cofidis.hu email címre!
a) 31%
b) 33%
c) 35%
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4.1.2. A Kérdésre a Pályázók e-mailen adhatnak választ. Egy Pályázó kizárólag egy választ adhat a
Pályázat során
4.1.3. A Pályázat célja, hogy a Pályázó a Kérdésre a lehető leggyorsabban pontos választ adjon.
4.1.4. A Kérdésre a Pályázat kezdő időpontjától annak záró időpontjáig (4.1.1. pont) lehet választ
beküldeni a jatek@cofidis.hu e-mail címre. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és
befejezése után érkezett válaszok érvénytelenek.
4.1.5. A Pályázat során egy Pályázó csak egy válasz elküldésére jogosult. Amennyiben a Pályázó a
Pályázat során több választ küld el, abban az esetben kizárólag az első kerül figyelembe vételre,
a további válaszok érvénytelenek.

4.2.

A Pályázat nyertesei

4.2.1. A Pályázat nyertese (a továbbiakban: „Nyertes”) az a Pályázó, akitől a Pályázat időtartama alatt
a Kérdésre a lehető leggyorsabban pontos választ kapunk a jatek@cofidis.hu e-mail címre. A
válasz beérkezése időpontja tekintetében a Szervező nyilvántartása az irányadó. A Pályázatnak
kizárólag egyetlen Nyertese lehet.
4.2.2. A Szervező a Nyertesen kívül három pótnyertest (a továbbiakban „Pótnyertes”) választ.
Pótnyertesnek az a Pályázó minősül, aki a Pályázaton a Nyertes után a 4.2.1. pontban foglaltak
szerinti, második, harmadik és negyedik legjobb eredményt elérte.
4.2.3. Pontos válasz hiányában a Szervező egyoldalúan jogosult úgy dönteni, hogy pontos válaszhoz
legközelebbi választ adó Pályázót hirdeti Nyertesnek vagy úgy, hogy pontos válasz hiányában
egyáltalán nem hirdet Nyertest.
4.3.

A nyertes Pályázat kihirdetése

4.3.1. A Nyertes nevét a Szervező a Pályázat lezárását követő 72 órán belül, azaz 2017 május 24.
napján 23:59 óráig közzéteszi a www.cofidis.hu/kerekpar oldalon.
5.

Nyeremény

5.1.

A Pályázat Nyertese az alábbi nyereményre (a továbbiakban: „Nyeremény”) válik jogosulttá:
1 db Cofidis Team mez

5.2.

Amennyiben a Nyeremény átvételének időpontjában a Szervezőn kívül álló okból nem áll
rendelkezésre a megjelölt Nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló Nyeremény kerül átadásra.

5.3.

A Nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

5.4.

A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség a Szervezőt terheli.

5.5.

A Nyertes értesítése, a Nyeremény átadása

5.5.1. A Szervező a Pályázat Nyertesével e-mail üzenet útján veszi fel a kapcsolatot. A Nyertes e-mail
üzenetben megadhatja a Szervező részére a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait (név,
postacím, e-mail cím, születési idő, telefonszám). Amennyiben a Nyertes a nyeremény
átvételéhez szükséges személyes adatainak megadását megtagadja, a Nyeremény átvételére nem
2

jogosult, és a Nyertes helyébe az első Pótnyertes lép. Amennyiben az első Pótnyertes a
nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatainak megadását megtagadja, a Nyeremény
átvételére nem jogosult, és a Nyertes helyébe a második, ezt követően a harmadik Pótnyertes
lép. Amennyiben a harmadik Pótnyertes sem jogosult a Nyeremény átvételére, a Nyeremény
nem kerül átadásra.
5.5.2. Amennyiben a Nyertes a Szervező által küldött e-mail üzenetre annak elküldésétől számított 7
(hét) napig nem válaszol, a Nyertes a továbbiakban a Nyereményre nem jogosult, és helyébe az
első Pótnyertes, majd ezt követően a második és harmadik Pótnyertes lép. Amennyiben a
Szervező harmadik Pótnyertessel sem tudja felvenni a kapcsolatot, a Nyeremény nem kerül
átadásra.
5.5.3. A Nyeremény kiszállítására – a Felek eltérő megállapodása hiányában - postai úton vagy
futárral kerül sor a Nyertes által megadott címre. Amennyiben a Nyeremény a Nyertes
érdekkörében felmerülő okból nem kézbesíthető, úgy az 5.5.2. pont szerint a Nyertes helyébe
Pótnyertes lép.
5.5.4. A Pályázó felel azért, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak a Nyeremény
átadásáig megfeleljenek. A Szervező a Pályázat során megadott személyes adatok
valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségüket kizárják.
6.

További feltételek

6.1.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Pályázaton részt vevő valamennyi Pályázóra. A Pályázó
tudomásul veszi, hogy Pályázatra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni
a jelen Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem
hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező és a lebonyolításban esetlegesen résztvevő
bármely más személy terhére.

6.2.

A Pályázaton az vehet részt, aki a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.
Amennyiben a Pályázó bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített
feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Pályázót a Pályázatból kizárhatja. A Pályázó a
Pályázatban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatban rögzített
pontokat és azokat feltétel nélkül elfogadta. Azt a Pályázót, aki a feltételeket – annak bármely
rendelkezése tekintetében – nem fogadja ela Szervező a Pályázatból kizárja. A Szervező
fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy
ezek gyanúja esetén a Pályázatból a gyanúval érintett személyeket kizárja.
A Szervező jogosult arra, hogy a Pályázatból kizárja azt a Pályázót, továbbá kártérítés iránt
polgári peres, szükség esetén pedig büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Pályázóval
szemben, aki nem tisztességes módon kíván a Pályázat során előnyhöz jutni.

6.3.

A Szervező kizárja felelősségét a Pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából
eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk vonatkozásában.

6.4.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, így a fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívülálló tényezők,
különösen, de nem kizárólagosan kapcsolati hibák, a szerver számítógépek teljesítménye,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben
foglaltakból fakadó - a Pályázattal kapcsolatos - mindennemű felelősségét kizárja.

6.5.

A Pályázó a Pályázat során a válasz elküldésével elismeri, hogy a jelen Szabályzatot
megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt hiánytalanul elfogadja.
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6.6.

A Szervező fenntartja magának a jelen Szabályzat időbeli korlát nélkül történő, egyoldalú
módosításának jogát. A Szervező az esetleges módosításokat a www.cofidis.hu/kerekpar
oldalon közzéteszi.

6.7.

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és
alkalmazottai, megbízottjai a Pályázat esetleges hibáiért személyükben nem felelősek és azokért
felelősségre nem vonhatók.

6.8.

A Szervező minden jogot fenntart magának a www.cofidis.hu/kerekpar oldallal kapcsolatban.
Az oldal használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért,
adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű
felelősséget sem a Szervező, sem a Szervező Megbízottja nem vállal. A Pályázó e-mail
szolgáltatójának rendszeréből adódó problémákért (beleértve a kézbesítetlen e-mail-eket is) a
Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli.

7.

Adatvédelem

7.1.

A Pályázat során az adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó a jelen Szabályzat alapján az e-mail
elküldésével elismeri, hogy a Pályázat során történő adatkezelés célját megértette, ezzel
egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező, mint
adatkezelő nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza és azt számítógépen továbbítsa. Az adatkezelés
időtartama 1 hónap.
A Pályázó az így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és
írásban bármikor kérheti azok helyesbítését és/vagy törlését a Cofidis Magyarországi Fióktelepe
1133 Budapest, Váci út 96-98. postacímére írt levelével, vagy az infohu@cofidis.hu e-mailcímre írt elektronikus levelével. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe, mint adatkezelő az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit teljes körűen betartva kezeli a Pályázat során hozzá beérkező személyes adatokat,
kizárólag abban a körben, amelyhez a Pályázó hozzájárulását adta. A Pályázót megilleti a
személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. A Pályázó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy
amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi meg a Pályázat
lezárultát és a Nyertes kihirdetését megelőzően, akkor a Pályázatban a továbbiakban nem vehet
részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a megfelelő beazonosítása nem válik lehetségessé. A
Pályázónak ezen felül – célszerűen a Szervezővel folytatott, a Pályázó számára nem megfelelő
eredménnyel zárult egyeztetést követően – lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c,; tel.: +36 (1)
391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu) eljárását
kezdeményezni, illetőleg – a Pályázó döntése szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszékhez fordulni bírósági jogérvényesítés céljából.
Az adatkezelő: Cofidis Magyarországi Fióktelepe (1133 Budapest, Váci út
98.). Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-104199/2016.01498-0001, 01498-0002
Adatnyilvántartási azonosítószám: NAIH-104199/2016
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A Pályázatban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes
alapon történik.
Az e-mail elküldésével a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatban
nyilvánosságra hozza.

7.2.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik.

8. Pályázó érdekeit védő szabályok

8.1.

A Pályázatban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

8.2.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
Pályázatot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat
módosításait, illetve a Pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést - a módosítást, illetve
megszüntetést megelőzően - a Szervező közzéteszi a www.cofidis.hu/kerekpar oldalon. A
Pályázaton részt vevő Pályázó felelőssége, hogy ezekről megfelelően, elvárható gondossággal
tájékozódjon. A Szervező bármely, a Pályázattal kapcsolatos döntése véglegesnek és minden
tekintetben kötelező érvényűnek tekintendő, és a Pályázó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
Szervező döntései jogi úton nem támadhatóak meg. A Szervező kifejezetten kizárja a
Pályázaton részt vevő Pályázó, a Szervezővel és a Pályázat lebonyolításában részt vevő, fent
megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a
Pályázatban hozott döntéssel kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a részvétel során a Pályázó
által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét.

8.3.

A Szervező fenntartja jogát a Pályázat időbeli korlát nélkül történő megváltoztatására,
felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látható, el nem hárítható körülmények felmerülése,
azaz vis maior esetére.

8.4.

A Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben Nyeremény átadásával kapcsolatban
bármilyen vitás kérdés merül fel közötte és a Nyertes között, azokat a Nyertessel megpróbálják
békés tárgyalások útján, megegyezéssel rendezni.

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Budapest, 2017. május 17.
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