
A FŐTÁV Zrt. saját kezelésű Facebook oldalán (https://www.facebook.com/fotavzrt) és  
weboldalán, közösségi média kampány keretében megjelenő nyereményjátékot szervez  
(a továbbiakban: Játék) az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 
lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Játékos az a személy, aki pályázati anyagával  
jelentkezik a versenyre. Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag 
törvényes képviselője járhat el. A Játékba Budapest közigazgatási határán belül található, távhővel 
ellátott panelépületek lakástulajdonosainak jelentkezését várjuk, illetve tulajdonosok hozzátartozói-
nak is lehetősége van jelentkezni, tulajdonosi meghatalmazással.

A Játékban lehetőség van Szavazóként is részt venni, ide tartoznak azok a személyek, akik a  
FŐTÁV Zrt. hivatalos Facebook oldalára feltöltött pályázati anyagokra (lakásfényképek) adják le 
voksukat a (szavazok) gomb megnyomásával. Szavazóként részt vehet a Játékban minden olyan 
személy, aki Magyarországon tartózkodási hellyel vagy lakhellyel rendelkezik.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
A FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, közreműködői, alvállalkozói,  
valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói, valamint a Migafilm Kft., mint a FŐTÁV al- 
vállalkozója vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, közreműködői, alvállalkozói,  
valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pont]

2/A. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játék a Facebook közösségi oldalán egy, kifejezetten erre a célra létrehozott alkalmazás kere-
tében zajlik, ahova a jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után a játékban 
részt venni kívánók regisztrálhatnak. A regisztrációt követően a választott felhasználónevükkel sa-
ját képgalériát hozhatnak létre, minimum 1 (egy), maximum 5 (öt) fotó és feltöltésével. A Játéko-
sok a galériájuk után saját URL-t kapnak, amelynek segítségével szavazatokat gyűjthetnek. A leg-
több voksot (ún. like-ot) összegyűjtő három Játékos nyeri a nyereményeket. A Játékos a játékban 
való részvétellel és regisztrációval vállalja a nyilvánosságot, azaz, hogy róla és lakásáról további 
képek készüljenek, valamint előzetes időpont egyeztetést követően a díjátadó ünnepségen részt 
vesz és a megjelenő sajtó rendelkezésére áll a játékkal kapcsolatos kérdések megválaszolásában.  
Amennyiben a nyertes Játékos fentieket megtagadja, a főnyeremény automatikusan a második 
legtöbb voksot kapott Játékosra száll át, a harmadik helyezetté lesz a második helyezett díja,  
a harmadik díjat pedig a sorban a negyedik legtöbb voksot szerzett kapja meg. 
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az elkészült fotókat a jövőben hasonló játékok,  
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promóciók reklámozásához felhasználja, személyes adatok (név, cím, stb.) felhasználása nélkül. 
Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező a játék online és print promóciójához – személyes 
adatok közlése nélkül – felhasználja pályázati anyagát a Játék ideje alatt. 

2/B. A NYEREMÉNYEKRŐL

A Játék során három nyeremény kerül átadásra: az első helyezett 300.000 Ft értékű IKEA lakbe-
rendezési ajándékkártyát, a második helyezett 100.000 Ft értékű IKEA lakberendezési ajándék-
kártyát, a harmadik helyezett pedig 50.000 Ft értékű IKEA lakberendezési ajándékkártyát kap.  
Az ajándékkártya 5 éven keresztül bármekkora részletekben levásárolható az IKEA budapesti és  
a budaörsi áruházában. Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult.

A Játék során a szavazók között kisorsolásra kerül 5 db 20.000 Ft-os IKEA lakberendezési ajándék-
kártya. Egy Szavazó csak egy nyereményre jogosult. A nyeremények készpénzre nem válthatóak 
és át nem ruházhatóak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játékba 2013. szeptember 11-től 2013. október 11-ig lehet képeket feltölteni, a szavazatok össze-
sítése után a FŐTÁV Zrt. eredményt hirdet. Az ezen időtartam előtt vagy után beérkezett szavaza-
tokat a Szervező nem tudja értékelni. 

4. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA ÉS A JÁTÉKSZABÁLYOK 

JÁTÉKSZABÁLYOK

Egy Játékos csak egyszer, egy galériával/képpel indulhat a játékon. Amennyiben egy felhaszná-
ló többször is regisztrál és erről a Szervező tudomást szerez, Szervező az összes regisztrációt  
törli, valamint a Játékost a játékból minden tekintetben kizárja. A kizárás ellen fellebbezésnek helye 
nincs, Játékos semmilyen nemű kártérítési igénnyel nem élhet.

Tekintettel arra, hogy a Játék folyamán feltöltött képek egy pályázat anyagait képezik, így manuális, 
a Játékos számára fenntartott törlési vagy módosítási lehetőség nincs. Amennyiben rossz képet 
töltött fel, kérjük, üzenjen nekünk az ilovepanel@fotav.hu email címen és kérését 24 órán belül elbí-
ráljuk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az addig az adott képre beérkezett szavazatok – technikai 
okokból – elvesznek.

5. SORSOLÁS

A szavazásért járó nyeremények sorsolásának helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
A sorsolás időpontja, közjegyző jelenlétében: 2013. október 16. szerda 10.00

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált 
adatok segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges e-mail cím változással járó, valamint a 
Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem 
vállalja.

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de  
a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, jelentkezni az ilovepanel@fotav.hu e-mail 
címen tud, neve, felhasználóneve, postacíme megírásával. 
A szavazás lezárását követően a nyertes lakásokat 10 napon belül megtekintik a Szervezők.



A szavazók közül kisorsolt nyerteseket a Facebookon feltüntetett elérhetőségén értesítjük.  
Azokat a szavazókat tudjuk értesíteni, akik feltüntetik az oldalukon az e-mail címüket, ha nem  
teszik meg, automatikusan kiesnek a sorsolásból.

A nyeremények ünnepélyes díjátadó keretein belül kerülnek átadásra, melynek várható időpontja 
2013. október második fele.

7. ADATKEZELÉS

A Játékosok a Játékban történő részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott  
adataik (név, e-mail cím, kerület) a FŐTÁV Zrt. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat  
a FŐTÁV Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények  
kisorsolása, illetve a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.
A nyertesek név és lakcím adatait a nyeremények kézbesítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés 
érdekében a FŐTÁV Zrt. átadhatja a Migafilm Kft-nek, mint a játék lebonyolítójának. 

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendel-
kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 14-19. §-aiban 
meghatározott valamennyi jogosultság. A FŐTÁV Zrt. a személyes adatokat az Infokommunikációs 
törvény rendelkezései szerint bizalmasan kezeli.

8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk 
viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a FŐTÁV 
Zrt.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és 
anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A FŐTÁV Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot 
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályt, feltétel 
nélküli és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcí-
mét (kizárólag a település és a kerület megjelölésével) a FŐTÁV Zrt. a sajtó számára közölhesse.  
A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. Ezzel kapcsolatban  
bármely esetleges felelősség (beleértve kártérítést is) csak és kizárólag a Játékost terheli.

Az a Játékos, aki a pályáztatás tisztaságát bármilyen módon megsérti, vagy annak alapos gyanúja 
felmerül az kizárásra kerül.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát. 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban  
esetlegesen előforduló nyomdai, illetve egyéb hibáért.

Budapest, 2013. szeptember 11.

FŐTÁV Zrt.
Szervező


