
GRIMAS Jubileumi Nyomozó Nyereményjáték – Szabályzat 

  
Nyereményjáték-szabályzat 

A GRIMAS Ipari Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-265697; székhely: 1214 Budapest, 
Puli sétány 2-4., a továbbiakban: Szervező) szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot 
(a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez. 

 
A Nyereményjáték leírása és a Nyereményjátékban részt vevő személyek 

A Nyereményjáték 2013.02. 21. napjától 2013.12.16. napjáig tart. 

A Nyereményjátékban azok jogosultak részt venni, akik annak időtartama alatt a Szervező 
kérdőíveit teljesen vagy részben kitöltik, és e-mail címüket a kérdőívben megadják. 

Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő elfogadja jelen Nyereményjáték-
szabályzatot, és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Nyereményjátékban való 
részvétellel, jelen szabályzat résztvevő által elfogadottnak tekintendő. 

A Nyereményjáték időtartamán kívül regisztráló személy a Nyereményjátékban történő 
részvételre nem jogosult. Határidőn túl történő regisztráció esetén a Szervező a részvételre 
jelentkezőnek semmilyen tájékoztatást nem köteles küldeni. 

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti természetes személy.  

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 

 a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 
közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.). 

 
Nyeremények 

Főnyeremény: Samsung Galaxy Tab 3 10.1” 

A válaszaival legtöbb pontot gyűjtő játékos kapja a főnyereményt. A nyeremény készpénzre vagy 
más nyereménytárgyra nem váltható át, és át nem ruházható. Átvételét átadás-átvételi 
jegyzőkönyv hitelesíti. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező 
hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A pontok összesítésére 2013. december 17-én 
kerül sor. 

5db GRIMAS logóval ellátott 8GB-os Silicon Power pendrive  

(4 kérdéssoronként időközi sorsolások keretében kerül kisorsolásra, melynek szabályai jelen 
szabályzat mellékleteiként, az időközi sorsolások jegyzőkönyveiben olvashatók). A kézi sorsolás 
közjegyző jelenléte nélkül zajlik. 

 



Különdíj illeti azokat a résztvevőket, akik a játék során minden kérdést megválaszoltak.  

A különdíjat kapó játékosok ajándékcsomagot kapnak, melynek tartalma a „Különdíjak és 
ajándékcsomagok tartalma” mellékletben olvasható.  

 
Nyeremény átvétele 

Az ajándékok átadását illetően a Szervező 2014. január 15-ig felveszi a kapcsolatot a nyertes 
személyekkel. A Szervező a főnyereményt a nyertes résztvevővel egyeztetett időpontban 
személyes találkozó során adja át. A nyertes résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a 
nyeremény átvételéről készült fotót a Szervező internetes honlapján közölje. 

 
Adatkezelés 

A jelen adatkezelés célja a piackutatás végzése, illetve a résztvevő a Nyereményjátékban való 
részvétele.  

A résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy: 

 megadott adatai (név, e-mail cím, munkahely és beosztás megnevezése) a Szervező, mint 
adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és 
ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények 
kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából; 

 amennyiben nyertes, úgy a nevét és e-mail címét a nyeremény kézbesítése, az ezzel 
kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje. 

A Nyereményjáték tekintetében adatkezelésnek minősül a résztvevő által megadott adatok 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása.  

Az adatkezelés során a Szervező minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz, és 
rendelkezik minden olyan eljárási szabállyal, amely alapján a résztvevő adatait megvédi a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, 
megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A résztvevők által megadott adatokat a Szervező titokként kezeli, azt illetéktelen harmadik 
személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza. A Nyereményjáték résztvevői e-mail 
címük megadásával felkerülnek a GRIMAS Kft. hírlevél küldő adatbázisába. Amennyiben nem 
tartanak igényt a hírlevelekre, lehetőségük van a hírlevelekben szereplő linken feltétel nélkül 
leiratkozni. 

Résztvevő jogosult a Szervezőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti 
személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Amennyiben résztvevő a 
Nyereményjáték időtartamának lejártát megelőzően kéri adatainak törlését, úgy elveszíti 
jogosultságát az abban való részvételre. Résztvevő írásbeli kérelmére Szervező tájékoztatja az 
általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adattovábbítás 
jogalapjáról és címéről. Erre irányuló kérelem esetén a Szervező a fentiekről a kérelem 
beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja résztvevőt.  



Felelősség kizárása 

A regisztráció hiányosságáért (e-mail cím elírása stb.), az értesítési és/vagy átadási késedelemért 
a Szervező nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy 
a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk 
viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt 
követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és 
minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli. A 
Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a 
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget 
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a 
Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték 
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a 
Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan 
nem érhető el. 

A résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. 

Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor 
megadott e-mail címről a info@grimas.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse 
fel, hogy „Jubileumi nyereményjáték”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Budapest, 2013. február 18. 


