
Versenyszabályzat

a HÓNAP TOMBOLÁJA – 2022. június

A verseny szervezője az  Inform Media Press Kft.  (székhelye: Nagyvárad, Dacia sugárút
34. szám, U55-ös tömbház), (a továbbiakban: szervező).

1. A versenyen részt vevő személyek

A versenyen részt vehetnek:

–  minden 16.  életévét  betöltött  természetes  személy,  aki  megfelel  a  versenyszabályzatban
rögzített részvételi feltételeknek;

– minden 16. életévét betöltött személy, aki 2022 júniusában előfizet a Jurnal Bihorean
Digital,  Bihari  Napló  Digital vagy Jurnal  Arădean  Digital  újságokra,  mellyel
hozzájárul  személyes  adatai  kezeléséhez  az  Inform  Media  Press  Kft.  által,  az  előfizetési
szerződés,  a  verseny  és  a  nyertes  résztvevők  díjazásának  lebonyolítása  céljából  (a
továbbiakban: a verseny résztvevője).

Nem vehetnek részt a versenyen az Inform Media Press Kft. tulajdonosai, alkalmazottai és
ezeknek hozzátartozói (Polgári törvénykönyv 8.1. cikkelye).

2. A verseny célja

A  verseny célja  a  digitális  újságok  előfizetőinek  jutalmazása  sorsolással  és  a  digitális
előfizetések számának növelése 2022 júniusában. 

A verseny során adott hozzájárulás bármikor visszavonható, azzal a megjegyzéssel, hogy ha a
pályázó a hozzájárulását a verseny lejárta előtt visszavonja azt, nem vehet részt a sorsoláson. 

3. A verseny leírása, részletek

A  Jurnal  Bihorean  Digital,  Bihari  Napló  Digital vagy Jurnal  Arădean  Digital
napilapokra  2022 júniusában történő  előfizetés  biztosítja  a  HÓNAP TOMBOLÁJÁN
való részvételt.

A  versenyen  való  részvétel  feltétele,  hogy  a  résztvevő  a  verseny  űrlapjának  kitöltésével
hozzájáruljon előzetesen megadott személyes adatai feldolgozásához, a verseny lebonyolítása,
a nyertesek kisorsolása, a velük való kapcsolatfelvétel és marketing érdekében, beleegyezés
esetén.

A hozzájárulásával Ön tudomásul veszi és elfogadja adatvédelmi tájékoztatónkat.

Feldolgozandó adatok: az előfizető neve és lakcíme, az előfizetés dátuma.

Az adatkezelés időtartama: a verseny ideje alatt,  vagy a versenyen való részvétel,  illetve a
direkt marketing érdekében adott hozzájárulás visszavonásáig.

A feldolgozott adatok nem lesznek továbbítva harmadik félhez.

Az adatokat feldolgozó eszközök megfelelnek a szükséges biztonsági intézkedéseknek.

4. Nyeremények, a versenyek időtartama



Nyeremények:

1 db digitális előfizetés a Jurnal Bihorean, Bihari Napló, Jurnal Arădean napilapokra
3 hónapra.

A nyereményeket az Inform Media Press Kft.  állapítja  meg, a versenyek
szabályzatában  egyértelműen  meg  vannak  határozva,  és  közölve  vannak  az
Inform Media Press Kft. napilapjaiban, weboldalain vagy Facebook-oldalain.

A nyeremény visszautasítható és át nem ruházható. A nyeremény készpénzre nem váltható. A
nyereményekkel kapcsolatos egyéb költségeket nem állja az Inform Media Press Kft.

A verseny időtartama, a sorsolás időpontja

A verseny 2022 júniusában zajlik.

A nyertesek kisorsolásának időpontja: a tombolát követő hónap első munkanapja, 10.00 óra.

5. A nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

A sorsolás elektronikus úton történik.

Minden nyereményhez egy nyertes és egy tartalékos lesz kisorsolva.

A nyertesek a sorsolás napján, e-mailen lesznek értesítve.

Amennyiben a nyertes elutasítja a nyereményt, elveszíti azt, és a tartalékos nyertesnek lesz
átadva.

A HÓNAP TOMBOLÁJÁN minden előfizető részt vehet,  vagyis  a 2022.  júniusi  versenyen
azok  az  előfizetők  vesznek  részt,  akik  kiegyenlítették  az  előfizetés  árát  2022  júniusában,
minden előfizető egyetlen sorsoláson vehet részt.

A szervező a nyeremény átvétele után felmerülő reklamációkkal kapcsolatos felelősséget nem
vállalja.  Amennyiben  a  nyertes  korlátolt  képességű  személy,  a  nyeremény  átvétele és
felhasználása, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulása kizárólag törvényes képviselőjén
keresztül történik. 

6. Adatvédelmi szabályok

Minden  résztvevő  számára  biztosított  az  egyének  védelméről  szóló  jogokkal,  a  személyes
adatok  feldolgozásával és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásával  kapcsolatos  2001/677.  sz.
törvény értelmében a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés, a beavatkozás
joga, a tiltakozás joga, az egyéni döntés hatályának mellőzése és a bírósághoz fordulás joga.  A
szervező a  nyereményjátékban részt  vevők által  megadott  személyes adatokat  a nyertesek
azonosítása és kihirdetése céljából használja fel,  illetve direkt marketing célú hozzájárulás
esetén  a  www.jurnalbihorean.ro, www.biharinaplo.ro és  www.jurnalaradean.ro oldalakon
szereplő személyes adatvédelmi szabályzatnak megfelelően tárolja és kezeli.

A  versenyző  a  versenyen való  részvétellel  kijelenti,  hogy  elolvasta  és  elfogadta  a  jelen
versenyszabályzatot, illetve az Inform Media Press Kft. adatvédelmi tájékoztatóját.  Továbbá
egyetért azzal, hogy személyes adatait az Inform Media Press Kft. a versenyen való részvétel
céljából  vagy marketingcélból  kezelje,  amennyiben ehhez  kifejezett  hozzájárulását  adta.  A
verseny  során  bármikor  visszavonható  ez  a  hozzájárulás,  a
protectiadatelor@informmedia.ro e-mail címre küldött nyilatkozat által. Ha a résztvevő
a hozzájárulását a verseny lejárta előtt visszavonja, nem vehet részt a sorsoláson.

A versenyző a szabályzatban foglalt  feltételeket elfogadja,  és személyére nézve kötelezőnek
tekinti. 
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Az  Inform  Media  Press  Kft.  fenntartja  magának  a  jogot  jelen  szabályzat egyoldalú
módosítására.

A jelen versenyszabályzat által nem rögzített kérdésekben a román jogi normák tekintendők
referenciaként. 

Nagyvárad, 2022. június …...

                 


	

