PRÓBAOLVASÓI PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT 2019 TAVASZ

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője és lebonyolítója a
Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., Cégjegyzékszáma: 0110-047955, a továbbiakban: Szervező).
2. A NYEREMÉNY
A Promócióban részt vevő személyek (továbbiakban Próbaolvasók), - akik a jelen Promóciós
szabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között az alábbi
nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Promóciós nyeremény megyei napilaponként (Zalai Hírlap, Vas Népe, Napló, Somogyi Hírlap,
Fejér Megyei Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, 24 óra, Tolnai Népújság, Nógrád Megyei Hírlap, Heves
Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Új Dunántúli Napló) :
1 db 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány
1 db Samsung mikrohullámú sütő
1 db LG monitor
1 db Philips Senseo kávéfőző
1 db Be Pro elektromos főzőedény

3. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18.
életévét betöltött cselekvőképes természetes személy. A Promócióban nem vehetnek részt a
Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok,
illetve a Promóció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.
4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A Promóció 2019. március 11. napján kezdődik, és 2019. április 16. napjáig tart.
A Promóció utolsó napja 2019. április 16 . (sorsolás napja)
5. A PROMÓCIÓ MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA
A Promóciót a Szervező megyénként 50 000 db próbaolvasói kártyán hirdeti meg. A Szervező
a címzettlen próbaolvasói promóciós szelvényeket kézbesítők útján juttatja el azon
személyeknek, akik az adott megyei hírlapoknak nem előfizetői. A promóciós szelvények
kézbesítése 2019. március 11. és 2019. március 18. napja között történik.
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6. A PROMÓCIÓ MENETE
6.1. Részvétel
A Szervező 2019. március 11. és 2019. március 18. napja között 13 megyében (Zala megye, Vas
megye, Somogy megye, Tolna megye, Komárom-Esztergom megye, Fejér Megye, Veszprém
megye, Baranya megye, Nógrád megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Bács
Kiskun megye, Békés megye) és Dunaújváros környékén kézbesíti a próbaolvasói promóciós
szelvényeket.
A Promócióban való részvétel feltétele, hogy az Ügyfél jelentkezik az adott megyei napilap
ingyenes próbaolvasójának személyes adatai feltüntetésével (név, lakcím, telefonszám) a
szervező által megadott címre vagy telefonszámra legkésőbb 2019. március 31. napjáig

A próbaolvasás semmiféle fizetési kötelezettséget nem jelent a jelentkező ügyfeleknek.

6.2 Sorsolások
Nyeremények sorsolása:
A sorsolás időpontja: 2019. április 16. 10 óra
Sorsolás helyszíne: 8500 Veszprém, Házgyári út. 12.
A nyertesek kiválasztására gépi sorsolás segítségével kerül sor. A Próbaolvasó a Promócióban
való részvétellel elfogadja a hivatkozott sorsolást, és annak alkalmazását a Promócióban. A jelen
szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Próbaolvasók közül napilaponként 5
nyertes kerül kisorsolásra. Tovább napilaponként 5 pótnyertesként kerül kisorsolásra), akik a
nyertes helyébe lépnek a Nyertes Promócióból történő kizárása esetén.
A tartaléknyertes a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az
esetben, ha a nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes szelvénye bármely okból érvénytelen,
vagy a nyertes, illetve az előtte álló tartaléknyertes a Promócióból egyéb okból kizárásra kerül,
vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át.
6.3 A nyertesek értesítése
A Szervező a Nyerteseket telefonon értesíti.
6.4. A nyeremény átadása
A Szervező a nyereményt a nyertes Próbaolvasónak személyes vagy postai úton kézbesíti. A
nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
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7. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
7. 1 Tájékoztatás
A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Promócióban részt vevő természetes személyek,
mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá
személyes adataik védelmét.
A Promócióban való részvétellel a Promócióban részt vevő természetes személy önkéntes és
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és
jogalapon kezelje:
Promócióban
 Promócióban részt az érintett önkéntes A
részt
vevő
hozzájárulása
próbaolvasás
vevő értesítése,
természetes
lejártáig
 egyéb
jogszabályi
személy
e-mail
kötelezettségek
címe
teljesítése

A Promócióban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy
tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre
vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Promócióban
részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
adatkezeles@mediaworks.hu,
Ha a Promócióban részt vevő természetes személy , a szervező és lebonyolító – adatkezelési
tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, illetve, ha a
szervező és lebonyolító a Promócióban részt vevő természetes személy tiltakozásának
elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Promócióban részt vevő természetes
személy - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a
bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
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A Promócióban részt vevő természetes személy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat
jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Pályázó az alábbi elérhetőségeken
érheti el:







cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

8. . KAPCSOLAT
A Promóció kapcsán érdeklődni lehet a +36 -94-999-120 -as telefonszámon munkanapokon
08:00 és 16:00 óra között.
9. . VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Próbaolvasó a Promócióban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Promóciós szabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel
nélkül
elfogadja.
A
Szervező
Adatvédelmi
Tájékoztatója
a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon olvasható.
A Promócióban részt vevők tudomásul veszik, hogy a Promócióban való részvétel önkéntes.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

Kelt: Veszprém, 2019. március 6.
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