A LIDL Magyarország által szervezett „Csapd Le Nyuszi!” elnevezésű játék
részvételi és adatkezelési szabályzata
A LIDL Magyarország (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési
és játékszabályzatban részletezett játékot szervez (a továbbiakban: Játék). Jelen
játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem
szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott
információkat nem a Facebook kapja meg, hanem Mediator Group Kft., a LIDL
Magyarország
Facebook-oldalának
(www.Facebook.com/LidlMagyarorszag)
üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”). A Szervező a rendelkezésre bocsátott
információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték
tartalmáért kizárólag a Szervező - és nem a Facebook - felelős. A Facebook
semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot a
nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen
tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt
felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a
résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.
A játék időtartama
2017. 04. 03. 12:00 – 2017. 04. 17. 24:00.
A nyeremény
A nyereményhez való regisztrációhoz a Játékosnak a játék mind az öt szintjét
teljesítenie kell. A játék ideje alatt minden nap sorsolunk 1 db nyertest azok
között, akik az adott napon sikeresen regisztráltak a nyereményekért. A napi
nyertesek fejenként egy db 5000 forint értékű Lidl vásárlási utalványt nyernek.
A főnyereményt azok között a játékosok között sorsoljuk ki, akik a játék ideje
alatt minden nap sikeresen regisztráltak a nyereményért. A főnyereményt egy
játékos nyerheti meg, az ő nyereménye egy 10 000 forint értékű Deluxe
termékekből álló ajándékcsomag.
A játék menete
A játék során a nyereményért való regisztrációhoz öt szintet kell teljesíteni.
Minden szintet adott időn belül kell teljesíteni. A játék egy hagyományos
memóriajáték, ahol lefordított kártyalapokat kell kettesével felfordítani. Ahhoz,
hogy egy lapot felfordítson a játékos, az adott kártyára kell kattintani.
Visszafordítani nem lehet, ha két kártya fel van fordítva, ha nem egyezik a
minta rajtuk, automatikusan visszafordulnak, vagy egy új kártyára kattintva
visszafordulnak. Ha csak egy kártyalapot fordít fel a játékos, akkor is
folytatódik a visszaszámlálás, ami az első kártyalap felfordításával indul. Ha
lejár az óra, és a játékos nem találta meg az adott körben az összes kártya
párját, akkor az első pályáról tudja újrakezdeni a játékot.
A játék során összesen öt szintet kell teljesítenie a játékosoknak:
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55 másodperc
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8 kártya (4 pár)
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20 kártya (10 pár)
24 kártya (12 pár)

Az öt szint sikeres teljesítése után regisztrálni kell a nyereményjátékban való
részvételért. Csak a regisztrált játékosok között sorsolunk. A napi
nyereményért az adott napon regisztrált játékosok között sorsolunk.
Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező
természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. A
nyereményjátékban való részvétel, nyerés esetén magában foglalja a nyertes
keresztnevének és vezetéknevének a nyereményjáték-alkalmazásban, illetve a
Facebook oldalon történő esetleges nyilvánosságra hozatalához történő
hozzájárulását, amely azonban a nyereményjátékban való részvételt vagy a
nyereménnyel kapcsolatos jogokat érintő bármely következmény nélkül
bármikor visszavonható.
Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező és a nyereményjáték
lebonyolítása során a Szervezővel kapcsolatban álló ügynökségek, az
adategyeztetést végző közjegyzői iroda munkavállalói, képviselői, megbízottjai
és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói, jogutódjai.
Felelősség kizárása
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett
károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy az
internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a
Szervezőnek
felróható
súlyos
gondatlanság
vagy
szándékosság
következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért,
például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a
játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből
bekövetkezett károkért.
A játékból történő kizárás
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot
arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a
nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem
engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai
szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt.
Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (annak
tudtával vagy tudta nélkül). Emellett tilos igénybe venni a játék során

nyereményjáték-egyesületeket,
automatizált
szolgáltatókat,
és
főleg
professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyeremények kizárás esetén
utólag is visszavonhatóak, a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények
visszakövetelhetőek.
A játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes
bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező
különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl.
vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy
szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem
biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a
Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
A jogi út igénybevétele
A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező
székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. A jogi úton
való jogérvényesítés kizárt.
Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket
bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa,
amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat
mindenkor érvényes változata a „Csapd Le Nyuszi“–hoz tartozó weblapról
letölthető.
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos
valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a
nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy
érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem
érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen
rendelkezések céljának leginkább megfelel. Szervező kizárja a felelősségét arra
az esetre, ha a játék szerverhiba vagy egyéb hálózati, ill. technikai problémák
miatt nem lenne sikeres, illetve, ha a rendszer túlterheltsége, vagy bármely
más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a játék nem
működik. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény
átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén
a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Szervező a nyertesek névsorát a Facebook.com/LidlMagyarorszag internet
címen nyilvánosságra hozhatja és a nyertesség megállapítását követő 30 napon
belül elérhetővé teheti. A nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen

a Szervező értesíti, a nyerteseknek 10 naptári napon belül vissza kell igazolniuk
a nyeremény szállítási címének megadásával. Ha ez nem történik meg, akkor a
nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre. A sorsolástól számított 30
naptári napon belül a feladó gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a
nyereményüket.
Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a megadott címre, feltétel nélküli, kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége
esetén a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához,
átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték
lebonyolításában közreműködő személyek az információszabadságról és az
információs önrendelkezési jogról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően
kezelje; tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és
filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének,
akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő és
alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül, tudomásul veszi, hogy a
felhasználási hozzájárulás írásbeli megerősítése szükséges, annak teljesítésére
kötelezettséget vállal. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező
jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa
adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
Tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban
meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek
a regisztrációjában feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek,
vagy a regisztrációt beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A regisztrációk hiányosságáért/
hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.),
technikai akadályaiért a Szervező nem vállal felelősséget. Szervező a
nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk közölt e-mail cím segítségével
azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező
érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget nem
vállalja. A Játékos a regisztrációjának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja
a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési
feltételt.

