A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI PRÍMA KÖZÖNSÉGDÍJ SZAVAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA
1. A Szavazás szervezője és lebonyolítója
A Szavazás (a továbbiakban: „Szavazás”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082
Budapest, Üllői út 48. .; a továbbiakban: Társaság/ Szervező).
2. A Szavazásban részt vevő személyek
A Szavazásban részt vehet minden, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban:
Szavazó). A Szavazásban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó
más gazdasági társaságok, illetve a Szavazás szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek,
ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A Szavazás időtartama
A Szavazás 2022. július 4. napján 11:00-kor kezdődik, és 2022. augusztus 31. napján 08:00 tart.
A győztes kihirdetésének időpontja: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom
megyei Szervezetének Príma Gáláján, szeptember 9-én.
4. A Szavazás meghirdetésének módja

A Szavazást a Szervező a Kemma.hu online hírportálon, a 24 Órában, a saját honlapján (voszkem.hu),
valamint a forrasradio.hu oldalon hirdeti meg.
5. A Szavazás menete
A Szavazás 2022. július 4 napján 11:00 órakor kezdődik, és 2022. augusztus31 . napján 08:00 óráig tart. Szavazni
a sportolókra KEMMA.HU oldalon, a szavazó űrlap kitöltésével lehet.



1 jelöltre 1 facebook profilról naponta egyszer lehet szavazni.

A megye sport-, szellemi és kulturális életének kimagasló személyiségei közül, az ajánlások alapján a Vállalkozók
és Munkáltatók Szövetsége megyei szervezetének kuratóriuma választotta ki a Megyei Príma díj 10 jelöltjét,
akik közül egy a közönségszavazatok alapján a Megyei Príma Közönségdíjat nyerheti el a közönségszavazatok
összesítése után.
A Kemma.hu-n beérkezett közönségszavazatokat VOSZ megyei szervezetének honlapjára, a Forrás Rádió
honlapjára, valamint a 24 Órából kivágott és beküldött, szavazatnak számító bemutatkozásokkal összesíti a
VOSZ megyei szervezete. A kedvencük bemutatkozását kivágva és azt postán szerkesztőségünkbe (Tatabánya,
2800, Mártírok útja 44.), vagy a VOSZ irodájába (Tatabánya, 2800, Bárdos lkp. 4/A fsz. 3.) eljuttatva is
szavazhatnak.
Voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet, a jelöltek bemutatkozásait a közösségi médiában
megoszthatják.
6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Szavazók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti,
illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes
részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő
sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Szavazó vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében.
7. Jogfenntartás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 3. pontban megjelölt határidő (Szavazás vége) előtt a Szavazási
szabályzatot módosítja, a Szavazást felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli,
elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a
Szavazás jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.
A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen Szavazás meghirdetését
követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a
Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli
események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború,
katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a karantén, illetve bármely
egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható
befolyási körén kívül eső körülmény.
A Szavazásos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Szavazás szabályzat módosításából, a Szavazás
felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből,
elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral
és költséggel kapcsolatos kártérítést.
A Szavazásos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő kötelezettségek
teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis maior”
következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a
Szavazás jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.
8. Adatvédelem és adatkezelés
A Mediaworks Hungary Zrt. kiemelten fontosnak tartja A Szavazásban részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik
védelmét.
A Szavazásban való részvétellel a Szavazásban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Adat típus:
Az online Szavazásban részt
vevő természetes személy neve,
e-mail címe

Cél:


Szavazáson való részvétel,



egyéb
jogszabályi
kötelezettségek teljesítése

Jogalap:
az érintett önkéntes
hozzájárulása

Időtartam
:
6 hónap

A Szavazó tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön megadott A Szavazásra
történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a megadott személyes adatait –
hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa
megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton)
megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot
küldjön.
A Szavazásban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a
rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az
alábbi elérhetőségeken teheti meg A Szavazásban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
Mediaworks Hungary Zrt.,
1082 Budapest, Üllői út 48.
adatkezeles@mediaworks.hu

Ha a Szavazásban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra,
helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal,
polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A Szavazásos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot A Szavazásos az alábbi elérhetőségeken érheti el:
• cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
• postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: naih.hu
9. Kapcsolat
A Szavazással kapcsolatban érdeklődni az kemma@kemma.hu e-mail címen lehet.
10. Vegyes rendelkezések
A Szavazásos a szavazásban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Szavazásszabályzatot,
valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi
Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon olvasható.
Amennyiben a Szavazó a szavazási szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a
Szavazásból kizárásra kerül. A Szavazási szabályzatot a Szervező a kemma.hu/jatekszabalyzatok oldalon teszi
közzé. Szervező a Szavazás teljes időtartama alatt biztosítja a Szavazási szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos
elérhetőségét a kemma.hu/jatekszabalyzatok oldalon. Szavazók tudomásul veszik, hogy a Szavazásban való
részvétel önkéntes.
A Szavazó a Szavazással, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a
Szervező döntését fogadja el irányadónak.
A Szavazási szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.
A Szavazási szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Budapest, 2022.07.01.

