ÓBUDAI EGYETEM
”APPLIKÁLJ MAGADNAK HAMBURGERT!”
ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
Feladat
Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Óbudai Egyetem vagy Egyetem vagy Szervező) felhívást
intéz aktív hallgatói számára, hogy az Egyetem által szervezett, I. Óbudai Egyetemi Napok indulása
előtt (2017.05.10. 23:59) töltsék le az Egyetem „I Love OE” elnevezésű androidos
mobilalkalmazását.

1. A Nyereményjáték szervezője
A Nyereményjáték szervezője az Óbudai Egyetem.
Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Intézményi azonosítója: FI 12904
Adószám: 15773063-2-41
2. A Nyereményjáték időtartama
A nevezés kezdete: 2017.04.28. 00:01
A játékra való nevezés határideje: 2017.05.10. 23:59

A Nyereményjáték befejezését követően regisztrált játékosok a sorsoláson nem vesznek részt.
3. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei
3.1 A Nyereményjátékban részt vehet bármely, legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki
aktív hallgatói jogviszonyban áll az Óbudai Egyetemmel, és maradéktalanul teljesíti a 4. pontban
részletezett feladatot a megadott határidő (2017. 05.10. 23 óra 59 perc) lejártáig, illetve elfogadja
jelen Részvételi és játékszabályzatot. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az I. Óbudai
Egyetemi Napok szervezői.
3.2 A Nyereményjátékban résztvevők, az alkalmazás regisztrálói automatikusan és kifejezetten
elfogadják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik jelen Részvételi és játékszabályzat minden
pontját és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyetem kapcsolatba lépjen velük további
adatok bekérése érdekében, amelyek szükségesek a Nyeremény átadásához, valamint ahhoz, hogy
a Nyertesek nevét (felhasználónevét) az Egyetem honlapján a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan
közzétegye.

3.3 A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, azaz a résztvevők sem pénz fizetésére, sem
bárminemű vagyoni érték nyújtására nem kötelesek.
3.4 Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselővel együtt
jogosul. Az Óbudai Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy a törvényes képviselőt a szükséges
jognyilatkozatok megtételére felhívja; a nyilatkozatok megtétele a nyeremény átvételének
feltétele.
4. A Nyereményjáték menete
4.1 A Szervező felhívására a Játékosnak le kell töltenie és regisztrálnia kell a csak androidos
operációs rendszeren elérhető, „I Love OE” elnevezésű applikációban. Letöltési Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.ehsz.iloveoe&hl=hu

4.2 Az Óbudai Egyetem az alkalmazásban regisztráltak közül sorsolja ki a Nyerteseket oly módon,
hogy a sorsolásban minden résztvevő azonos eséllyel vehet részt, minden résztvevő csak egy
nyereményre jogosult.
5. Sorsolás, nyeremények
5.1 A Szervező a Nyereményjáték határidejének leteltét követően, a véletlenszerűség elvének
eleget tevő számítógépes program segítségével kisorsol összesen 20 darab, egyenként 1 000 forint
értékű étkezési utalványt, amelyet 2017.05.25.-ig vásárolhat le a Nyertes a Burger House óbudai
éttermében (Cím: 1033 Budapest, Reményi Ede u. 1.).

5.2 Az 5.1 pontban írt Nyeremények sorsolásának időpontja: 2017. május 11., 11.00 óra
5.3 A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.). A Nyeremény
másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A sorsolás nem nyilvános.
5.4 A Szervező a 5.1 pontban részletezett sorsoláson összesen 5 darab tartaléknyertest sorsol ki. A
tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a Nyertes nem
működik együtt a Szervezővel, vagy a Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a
Nyereményjátékból kizárásra kerül.
6. A Nyertesek
6.1 A 20 darab Nyertes nevét (felhasználónevét) az Egyetem az általa szervezett I. Óbudai
Egyetemi Napok Facebook esemény https://www.facebook.com/events/354582941604452/ oldalán
teszi közzé, egyúttal megkísérli a Nyerteseket privát üzenetben is értesíteni. Eredményhirdetés:
2017. május 11., 14:00 óra.

6.2 A Nyeremény az Óbudai Egyetem Doberdói úti épületében (1034 Budapest, Doberdó út 6. I.
emelet 100 szoba), a Nyertesek nevének közzétételét követően 2017.05.11. és 2017.05.25. között
munkanapokon 07:00 óra és 14:00 óra között vehetők át.

6.3 Amennyiben a Nyertes a közzététel után 10 (tíz) munkanapon belül személyesen nem
jelentkezik az Egyetem székhelyén a nyeremény átvétele érdekében, a Szervező az érintett
nyeremény tekintetében új nyertest hirdet az 5.4 pontban említett tartaléknyertes közül.

6.4 A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén az Óbudai Egyetemmel fennálló, aktív
hallgatói jogviszonyukat Diákigazolvánnyal igazolják, illetve azonosítják magukat az „I Love OE”
elnevezésű applikáció letöltésének bemutatásával.

7. Személyes adatok kezelése
7.1 Szervező tiszteletben tartja a Nyereményjátékban résztvevők személyiségi, illetve a személyes
adatok kezelésével összefüggő jogait. A Nyereményjáték során gyűjtött adatokat az Egyetem
harmadik személynek nem adja ki és csak a Nyereményjáték lebonyolítása, a Nyertesek értesítése,
illetve a Nyereményjáték szabályosságának későbbi igazolása céljából, az ehhez szükséges
mértékben kezeli. Az adatok kezelését az Egyetem az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban végzi.
7. 2 A Nyereményjátékban résztvevő személy adatszolgáltatása önkéntes, és jogosult a fenti
hozzájárulását bármikor és indokolás nélkül – a feltöltött fénykép(ek) törlésével, illetve az Egyetem
felé küldött írásbeli értesítés útján – visszavonni. Amennyiben a visszavonás a Nyereményjáték
időtartama alatt történik, akkor a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban a
továbbiakban nem vehet részt.
7.3 A Nyereményjátékban résztvevő személy kizárható, amennyiben felmerül bárminemű csalás
gyanúja. A Nyereményjátékban résztvevő személy a Nyereményjátékban való részvétellel
egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen Részvételi és játékszabályzatot teljes
egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.
8. Személyi jövedelemadó
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli.
9. Egyéb rendelkezések

9.1 A Facebook és a Burger House semmilyen szempontból nem felelős a Nyereményjátékért, sem
annak lebonyolításáért, sem a végeredményéért. A jelen Részvételi és játékszabályzat szerinti
adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem az Óbudai Egyetem részére történik.
9.2 Az Óbudai Egyetem a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
9. 3 A Nyereményjátékkal kapcsolatban használt Facebook vagy regisztrációs fiókok használatának
jogszerűségéből, illetve jogellenességéből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű
felelősségét kizárja.
9.4 A jelen Részvételi és játékszabályzatban foglalt feltételeket az Óbudai Egyetem egyoldalúan
jogosult módosítani, amennyiben a módosítás nem ütközik jogszabályba.
9.5 A jelen Nyereményjátékra és Részvételi és játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
9.6 A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén hétköznaponként 08:00 és 16:00 (pénteken
14:00) óra között hívható a +36 1 666 5519 normál díjas telefonszám.
Budapest, 2017. május 02.
Óbudai Egyetem

