NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
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Viacom Global Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-939677
Adószám: 22702432-2-43
(a továbbiakban: „Viacom”)
A nyereményeket a Játék szervezője, a Viacom Global Hungary Kft. biztosítja.
Paramount Channel „Csak egy mondat?” játék
(a továbbiakban: „Játék”)
A Játékszabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló
www.paramountchannel.hu/1mondat weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”)
elhelyezett linken keresztül érhető el.
A heti TOP 100 Mondat meghatározásának időpontja:
2016. év 10. hó 10. nap 12:00 órakor
2016. év 10. hó 17. nap 12:00 órakor
2016. év 10. hó 24. nap 12:00 órakor
A Játék TOP 100 Mondatának meghatározása:
2016. év 10. hó 31. nap 12:00 órakor

Részvételi
feltételek:

A Nyeremény kisorsolása a Szavazók között:
2016. év 10. hó 31. nap 12:00 órakor
A Játékban játékosként részt vehet (továbbiakban: „Játékos”):
-

Aki a Weboldalon a játék időtartalma alatt közzétett és a Paramount Chanel
csatornán 2016. októberében sugárzott filmek szinopszisa („Szinopszis”)
alapján, egy maximum 150 karakter hosszúságú frappáns mondatot
(,,Mondat”) ír az adott filmről.

-

A Játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszed, hogy amennyiben a
Mondatban közzétett tartalom vagy annak egy része alkalmas lehet
kiskorúak szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására,
különösen azáltal, hogy bántó, sértő vagy egyéb kifejezésmódjában durva
elemet tartalmaz, továbbá ha alkalmas lehet arra, hogy másokban
megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, valamint a Paramount Channel
márkáról vagy a Viacom-ról kialakult képet bármely módon hátrányosan
befolyásolhatja, a Viacom saját mérlegelési jogkörében eljárva a Játékhoz
való hozzáférésedet felfüggesztheti vagy törölheti és a Mondatot
eltávolíthatja. Az ilyen tartalmak közzétételével kapcsolatosan a Viacomnak, vagy harmadik személynek okozott kárért, téged terhel a felelősség.

-

A Mondatban közzé tett tartalmad nem tartalmazhat harmadik félre
vonatkozó promóciós vagy reklám anyagot vagy harmadik fél oldalára
mutató linket. A Játékos által a Mondatban közzétett tartalom nem
tartalmazhat sem közvetlen sem közvetett felhívást bizonyos termékek
megvásárlására, csoporthoz, illetve oldalhoz való csatlakozásra.

-

Játékos kijelenti, hogy az egyedüli és kizárólagos szerzője, alkotója,
tulajdonosa, illetve jogosultja az általa a Mondatban közzétett tartalomnak,
vagy amennyiben nem, úgy a szerzői jogosulttól a felhasználásra írásbeli
engedélyt szerezett.

-

A jelen feltételek elfogadásával Játékos feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Viacom jogot szerezzen a Játékos által a
Játék során a Mondatban közzétett tartalom illetőleg annak bármely
részének kizárólagosan és bármiféle – így különösen időbeli, számbeli,
technikai és területi – korlátozás nélküli bármely értelemben vett
felhasználására.

-

A Játékos kijelenti, hogy a Viacom jogosult saját belátása szerint a Mondatot
bármilyen módon átdolgozni, szerkeszteni, megváltoztatni.

-

A Játékos a nyereményjátékban csak egy Mondattal vehet részt.

A Játékban szavazóként részt vehet (továbbiakban: „Szavazó”):
-

Aki legalább egyszer szavaz a Weboldalon a játék időtartalma alatt közzétett
Mondatokra.

-

Egy Szavazó egy Mondatra a Játék időtartalma alatt kizárólag egyszer
szavazhat, de lehetőség van egy nap akár több Mondatra is szavazni.

A Játékban Játékosként és Szavazóként részt vehet (továbbiakban: „Résztvevő”):

Nyeremény(ek):

-

A Játékban történő részvétel további feltétele a Weboldalon történő
regisztráció a név, e-mail cím és jelszó megadásával, vagy a Facebook fiók
használatával.

-

A Feltételek elfogadásával tudomásul veszed, hogy 14 éven aluli személyek a
Játékban kizárólag törvényes képviselőjük útján vehetnek részt. Amennyiben
14 éven aluli gyermek nevében veszel részt a Játékban, úgy a Feltételek
elfogadásával kijelented és szavatolod, hogy a gyermek törvényes képviselője
vagy. Amennyiben elmúltál már 14 éves, de 18. életévedet még nem
töltötted be a Játékban való részvételhez törvényes képviselőd hozzájárulása
szükséges. A Viacom-nak nem áll módjában a részvétel jogosultságát
minden esetben ellenőrizni. Ennek megfelelően, amennyiben részt veszel a
Játékban, úgy ráutaló magatartással nyilatkozol, hogy elmúltál 18 éves, vagy
a Játékban való részvételedhez törvényes képviselőd hozzájárult.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
A Játékban Játékosként résztvevők között:
Heti nyeremény: 1 db Paramount hoodie (kapucnis pulóver) és 1 db Paramount
esernyő
Főnyeremény: 1 db Paramount pop-corn gép

A Nyertes
kiválasztása,
értesítése, a
nyeremény átadása:

A Játékban Szavazóként résztvevők között:
A Játék végén 5 db Paramount hoodie (kapucnis pulóver)
A Játék során az egyes Mondatokra leadott szavazatok száma alapján heti és havi
rangsor alakul ki a Játékban résztvevő Mondatok között.
A heti nyertest a Paramount Channel szakmai zsűrije választja ki a Heti Top 100

Mondatból a heti TOP 100 Mondat meghatározásának időpontját követő nap
12.00 óráig.
A főnyeremény nyertesét a Paramount Channel szakmai zsűrije választja ki a
Játék Top 100 Mondatából a Játék TOP 100 Mondatának meghatározását követő
nap 12.00 óráig.
Az egyes Mondatokra leadott szavazatok a Játék során kumulálódnak, azok a heti
TOP 100 meghatározását követően NEM nullázódnak le.
Az a Játékos, akit a zsűri egyszer heti nyertesnek választott, a Játék időtartalma
alatt többet nem lehet heti nyertes, de a főnyereményt megnyerheti.
A leadott szavazatok alapján kialakult TOP 100-as listában a Mondat által
elfoglalt helyezést a nyertes kiválasztásánál a zsűri nem veszi tekintetbe, kizárólag
a zsűri szubjektív döntésén alapul, hogy a TOP 100-as listából, melyik Mondatot
kerül kiválasztásra nyertesként.
A Játék során érvényesen szavazó TOP 100 Szavazó közül, az 5 legtöbb
szavazatot leadó Szavazó jogosult a nyereményre.
A nyereményeket a Viacom a nyertes részére postai úton juttatja el, az általa
megadott e-mail címen történt egyeztetést követően.
Amennyiben a nyertes megadott adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy
hiányosan kerültek megadásra, illetve bármely olyan ok áll fenn, amely a
nyeremény igénybevételére nem jogosítja fel, a Viacom jogosult új nyertest
választani.
Az általános
A Viacom az Általános Feltételek 6. pontját (Adatvédelem) kiegészíti azzal, hogy
feltételektől való
a jelen Játék vonatkozásában a Brandlift Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos u.
eltérések:
130.;
Cégjegyzékszám:
01-09-948980;
Adószám:
23014028-2-41)
adatfeldolgozónak minősül.
A jelen játékszabályzat az alábbi okiratokból áll:
I. Egyedi Feltételek
II. Általános Feltételek
Amennyiben a jelen Egyedi Feltételek az Általános Feltételektől eltérő rendelkezéseket tartalmaz, a jelen
Egyedi Feltételekben foglaltak tekintendőek irányadónak.
II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Az Egyedi Feltételekben meghatározott időtartamban és feltételekkel megszervezett Játékban a jelen
Általános Feltételekben foglaltak szerint (a továbbiakban együtt: „Játékszabályzat”) lehet részt venni, a
Játékra a Játékszabályzatban foglaltak az irányadóak.
A Játékos a Játékban történő részvételével kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a
Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Játékszabályzat az
Egyedi Feltételekben meghatározott helyen ismerhető meg.
1.

Részvételi feltételek:

1.1.

A Játékban kizárólag az vehet részt, aki a Részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelel.
(továbbiakban „Játékos”).

1.2.

Amennyiben a Játék az Egyedi Feltételekben foglaltak szerint lehetővé teszi 18 éven aluliak számára
is a részvételt, azon Játékos, aki a Játék kezdetének időpontjában 18. életévét nem töltötte be, a
Játékban való részvételhez, valamint a Nyeremény átvételéhez szülő, illetve a törvényes képviselő
írásbeli hozzájárulása szükséges. Az írásbeli hozzájárulást a Játékos köteles eredeti példányban a
Viacom részére átadni.

1.3.

Játékban való részvétel feltétele jelen Játékszabályzat elfogadása, melynek megismerését és
elfogadását a Játékos a Játékban való részvétellel elismeri.

1.4.

A Játékban nem vehetnek részt a Viacom alkalmazottai, és e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésében
meghatározott közeli hozzátartozói.

2.

A Játék időtartama:

2.1

A Játék időtartama az Egyedi Feltételekben meghatározott időszak.

3.

A Játék érvényessége:

3.1

A Játékos a Játékba történő részvétellel tudomásul veszi, hogy Viacom minden előzetes értesítés
nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – jogosult a Játékból kizárni azon Játékosokat, akik a jelen
Játékszabályzat Egyedi és Általános Feltételeiben foglaltaknak nem tesznek maradéktalanul eleget.
Ezzel a részvétel érvénytelenné válik.

3.2

Viacom fenntartja a jogot, hogy a Játék kimenetelét befolyásoló, vagy befolyásolni kívánó, illetve ezt
a hatást elérő vagy megcélzó (így különösen: mások játékát sértő, továbbá a verseny tisztaságát
bármely értelemben veszélyeztető) Játékosokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen,
akár utólagosan – a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

3.3

A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a részvétel jogsértő, vagy jelen Játékszabályzatnak nem
megfelelő mivolta a Nyeremény átadását követően válik ismertté, a Nyereményt köteles
visszaszolgáltatni, és a jogsértésből eredő károkat megtéríteni.

3.4

Viacom fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Játékban való részvételével a Játékos részéről
bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a Játékkal
kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is – akkor az ilyen Játékost a jelen Játékból és
minden további, a Játékokkal érintett televíziós csatornán megjelenő, vagy a Viacommal egy
cégcsoportba tartozó gazdasági társaság közreműködésével megvalósuló további nyereményjátékból
kizárja. Amennyiben ilyen személy kerül nyertesként kisorsolására, akkor a Nyeremény kiadása
megtagadható.

4.

A Nyertes kiválasztása:

4.1

A nyertes kiválasztása az Egyedi Feltételekben meghatározottak szerint a zsűri döntése alapján
történik.

4.2

A jelen fejezet szerint kiválasztott nyertest/nyerteseket a Viacom az Egyedi Feltételekben
rögzítettek szerint a zsűri döntését követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyerés tényéről,
valamint a nyereményről, illetőleg nyereménytárgyról és annak átvételi lehetőségéről e-mailben. A
kiválasztott nyertesektől minden esetben visszaigazoló e-mailt várunk. A visszaigazoló e-mail-nek
tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, és címét. Amennyiben a nyertes az értesítést követő
5 (öt) munkanapon belül nem jelez vissza a info@paramountchannel.hu e-mail címre, vagy a
nyereményre való jogosultság érdekében tőle kért személyes adatok szolgáltatását megtagadja, a
zsűri a nyertes kiválasztásának módja szerint pótnyertest választ ki, és az eredeti nyertes kiválasztása
érvényét veszíti.

4.3

A nyertesek azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyereményre való
jogosultságukat elvesztették, a Viacom-nál további reklamációra nem jogosultak.

5.

Nyeremény:

5.1

A Játékszabályzat 4. fejezete alapján kiválasztott nyertes az Egyedi Feltételekben rögzített
Nyereményre/Nyereményekre jogosult. A Nyeremény más, akár a Viacom, akár a
nyereményfelajánló, akár harmadik személyek által gyártott vagy forgalmazott termékekre,
szolgáltatásokra, illetve pénzösszegre át nem váltható, valamint más személyre át nem ruházható.

6.

Adatvédelem:

6.1

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során megadott alapadatokat a Viacom – az e-mail cím
kivételével – a Játék végéig kizárólag azonosítás és értesítés céljából megőrzi, harmadik fél részére
nem adja át. A Viacom a Játékos adatait az adatvédelemről szóló jogszabályoknak megfelelően
kezeli. A Viacom tájékoztatja a Játékosokat, hogy az általuk megadott adatok kezelése a Játékosok
önkéntes hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelés célja a Játék során történő azonosítás, a
nyerésről történő tájékoztatás. Az adatok a Játék végén törlésre kerülnek. A Játékos a Játékban való
részvétellel hozzájárul adatainak kezeléséhez.

6.2

A Játékos köteles a valóságnak megfelelő és a Játékban való részvételhez szükséges összes
adato(ka)t megadni. A valótlan vagy nem teljes körű adatszolgáltatás Játékból történő automatikus
kizárást vonja maga után.

6.3

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás
alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat.
Egyebekben az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jogorvoslati
lehetőségeket az Infotv. rendelkezései (elsődlegesen a 14-19. § és 22-23. §-ok) tartalmazzák.

7.

Vegyes rendelkezések:

7.1

A nyeremény átvételével kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a
Viacom vállalja.

7.2

Viacom kizárja a felelősségüket a weboldal és online felületek (e-mail beküldés, mobil applikációk)
rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek
nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

7.3

Viacom kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető
szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás
folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Viacom semminemű
felelősséget nem vállal.

7.4

Viacom kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

7.5

Viacom nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Viacom nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza,
így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az
internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes
felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

7.6

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékosok által megadott e-mail címre küldött
üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

7.7

Viacom minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel
valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes
böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálják ugyanakkor és nem is felelnek azért, hogy
a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző
rendszereket.

