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Vas megyei Prima közönségdíj és Ifjúsági Különdíj 2022
KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
I.
A KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A meghirdetett Szavazás (a továbbiakban: Szavazás, verseny) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary
Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., a továbbiakban: Szervező), mint a Vas Népe regionális napilap
nyomtatott sajtótermék kiadója.
CÉLKITŰZÉSEK
A Szervező a két kategóriában zajló közönségszavazást Vas megye területén hirdeti meg.
A Közönségszavazás célja: A Vas Népe napilap a Vállakozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Vas megyei
Szervezetével (VOSZ) együttműködésben ismét lehetőséget teremt arra, hogy olvasóink is véleményt
formálhassanak a 2022-es Megyei Príma Közönségdíj és Ifjúsági Különdíj odaítélésében, szavazatok formájában,
előre meghatározott személyekre és közösségekre
A jelöltekre lehet majd a két kategóriában, a közönségszavazás során szavazni, két különálló szavazás keretein
belül. A két kategóriában induló jelöltek közül, a legtöbb szavazatot kapott személyek lesznek a győztesek: egy
fő Príma közönségdíj kategóriában, egy fő pedig Ifjúsági Különdíj kategóriában.
A közönségszavazásban két nyertes kerül ki tehát győztesen: egy fő a Prima közönségdíj és további egy fő az
Ifjúsági Különdíj kategóriákban, akik az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapják, illetve a két
kategóriában az összes érvényes szavazatot leadók között pedig három nyertest sorsolunk.
II.
A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A szavazásban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.
A közönségszavazásban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó
más gazdasági társaság, illetve a megyei Príma díjak 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.
III.
A NYEREMÉNY
A közönségszavazás során a legtöbb szavazatot kapott jelöltek, mind Prima közönségdíj, mind Ifjúsági Különdíj
kategóriában a Vállakozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Vas megyei Szervezete által biztosított, 250.000
forintos pénzjutalomra lesz jogosult.
A szavazás során az érvényes szavazatot leadók közül, három nyertest sorsol a Szervező, akik egy-egy 46.890 Ft
értékű 1 éves, Vas Népe előfizetést nyerhetnek.
IV.
A SZAVAZÁS MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA
A közönségszavazást a Szervező a Vas Népe napilapban, a vaol.hu weboldalon, (a vaol.hu/primadij2022 oldalon)
és annak social media felületein hirdeti meg.

V.
A SZAVAZÁS MENETE:
▪ Az előre meghatározott jelöltekre 2022. október 21. napjának 10:00 órájától – 2022.november 2.
napjának 24 órájáig várjuk a szavazatokat.
▪ Olvasóink két kategóriában szavazhatnak: Prima közönségdíj és Ifjúsági Különdíj. Az online szavazás a
vaol.hu/primadij2022 oldalon történik, melyben a két külön kategória, két különálló szavazófelületen
zajlik. Az Ifjúsági Különdíj voksokat és a közönségdíjra a szavazatokat a Vas Népe napilapban megjelenő
szelvény postai úton történő visszaküldésével és online felületünkön egyaránt várjuk. A teljesen kitöltött
szavazószelvényeket postai úton várjuk vissza a Vas Népe szerkesztősége (9700 Szombathely, Széll
Kálmán u. 40.) címére. Csak eredeti, újságban megjelent szavazószelvényt tudunk elfogadni, egy
szelvényen egy jelöltre lehet csak szavazni. A szavazószelvény több alkalommal megjelenik a Vas Népe
napilapban (2022. október 21, 24, 26, 28.) Visszaküldési határidő: 2022. november 2., Jelige: Vasi Prima
Díj 2022. A Prima közönségdíj és az Ifjúsági különdíj kategória online és print szelvényen beérkezett
szavazatait összesítjük, és ennek összesítése adja meg a végső sorrendet, amely alapján a legtöbb
szavazatot kapott jelölt lesz a Prima közönségdíj kategória győztese.
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▪
▪
▪
▪

A közönségszavazásban érvényes szavazatot leadók közötti sorsolás időpontja: 2022. november 3., 14
óra
Prima közönségdíj és Ifjúsági Különdíj átadás időpontja: 2022. november 4.,
Prima közönségdíj és Ifjúsági Különdíj átadás helyszíne: Weöres Sándor Színház, Szombathely
Előzetesen a Prima közönségdíj és Ifjúsági Különdíj nyerteseket e-mailben és/vagy telefonos
elérhetőségeiken a VOSZ tájékoztatja a gálán való részvételt illetően, a Szervező pedig értesíti a
közönségszavazók közötti nyerteseket a nyeremény átadása kapcsán.

A közönségszavazás során a Vállakozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Vas megyei Szervezete (VOSZ) által
meghatározott Príma Közönségdíj és Ifjúsági Különdíj kategóriajelölteket a weboldal látogatói szavazatokkal
értékelhetik. A vaol.hu/primadij2022 oldalon, két külön szavazófelületen lehet a két kategória jelöltjeire szavazni.
A szavazási időszak során, egy szavazó, egy nap, egy jelöltre, egy szavazatot adhat le, de több jelöltre is szavazhat,
akár mindennap, mindkét kategóriában szavazhat egy-egy jelöltre azonos e-mail címről, de a regisztrációhoz
szükséges adatlap kitöltését mindkét alkalommal meg kell tenni. A szavazás akkor minősül befejezettnek és
érvényesnek, amennyiben a szavazatot leadó minden kötelező mezőt kitöltött és végül a szavazás elküldésére
kattintva véglegesítette azt. Ezt követően szavazata érvényes és a szavazó automatikusan részt vesz a
nyereménysorsoláson.
A szavazás sikerességéről felugró ablakban értesíti a rendszer a szavazót.
A jelöltekre 2022. október 21-től a fent leírtak szerint a szavazási idő végéig lehet szavazatot leadni. A szerver
hamis szavazatokkal való túlterhelése esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a szavazást leállítsa. A Szervező
fenntartja a jogot a szavazás felfüggesztésére, illetve az értékelés szabályainak megváltoztatására.
VI.
A nyertesek értesítése, nyeremények átadása
A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a szavazatók közötti sorsolás nyerteseinek nevét a Szervező a
Prima díj gyűjtő oldalán, a www.vaol.hu/primadij2022 aloldalon közzéteszi.
A két kategóriában érvényes szavazatot leadók közötti sorsolás nyerteseinek nevét és lakcímét vagy tartózkodási
helye szerinti település nevét a Szervező a Vas Népe napilapban, a vaol.hu weboldalon is közzéteszi, valamint
telefonon vagy elektronikus levélben is értesíti a nyerteseket.
A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható. A tárgynyeremények pénzre nem válthatók.
A nyertes jelöltek a VOSZ által biztosított nyereményüket a Vas Megyei Príma Díj gálaesten, 2022. november 4én, a hivatalos díjátadó ünnepségen keretében veheti át, míg a közönségszavazás résztvevői közötti sorsolás
nyerteseinek nyereményét GLS futárszolgálattal juttatjuk el.
Amennyiben a nyertesekkel a megkereséstől számított 30 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot,
a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A szavazók közötti sorsolás nyertesei az Átvételi elismervény
kitöltésével és aláírásával fogadják el a nyereményt. A Szervező által biztosított, szavazók közötti
nyereményekhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertesek tudomásul
veszik, hogy személyük azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának
igazolására.
A Nyertesek tudomásul veszik, hogy a Szervező által biztosított nyeremény átvételét nem tagadhatja meg.
A Nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget,
és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a
Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre.
Ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti
adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Abban az esetben, ha a nyereményeket a Nyertesek bármely okból kifolyólag átvenni nem tudják, a nyeremények
átvételére bárkinek meghatalmazást adhatnak. A Szervező a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az
esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a
Szervezőnek átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét
kizárja. A nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a nyereményt, a
nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal
szemben érvényesítheti.
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VII.
Kizárás a szavazásból
A Szavazót a Szervező kizárja a szavazás lehetőségéből, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,
ha:
• A szavazásra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
• A Szavazás eredményéről és a nyereményről történő értesítésre 30 munkanapon belül nem válaszol;
bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
bizonyítható, hogy a szavazás menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálta;
•

•

•

ha a szavazó a közönségszavazás menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel
összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja; (például: szavazatokért
ellenszolgáltatást kínál, az informatikai rendszert „meghackeli, formok esetében: szavazatgeneráló
robotok, algoritmusok stb, a Facebook-on szervezett játékok esetében: likebot, hamis profilok, likefarm,
likegyűjtő oldal/csoport stb”)
a szavazás lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; vagy a
megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően
visszavonja;
Jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.
ha Szavazása bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
ha a Szavazásra beküldött kép megbotránkoztató;
ha a Szavazásra beküldött kép jogszabályt sért;
ha a Szavazásra beküldött kép reklámot hordoz;

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a szavazó azonnali kizárására, amennyiben a szavazó a
szavazás zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy
abban az esetben, ha játék során felmerül annak gyanúja, hogy a szavazó játék menetét/eredményét bármilyen,
a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta (például:
szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az informatikai rendszert „meghackeli, formok esetében: szavazatgeneráló
robotok, algoritmusok stb, a Facebook-on szervezett játékok esetében: likebot, hamis profilok, likefarm,
likegyűjtő oldal/csoport stb”) az esetet kivizsgálja és akár a szavazót azonnal kizárja. A Szervező felhívja a
Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a
játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.
VIII.
Adatvédelem és adatkezelés
A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a versenyben részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel
érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.
Adat típus:

Cél:
-

A szavazásban részt vevő
természetes személy neve

A szavazásban részt vevő
természetes személy
lakcíme, tartózkodási helye
Szavazásban részt vevő
természetes személy e-mail
címe, telefonszáma

-

-

Jogalap:
A közönségszavazás megszervezése és
lebonyolítása, az abból fakadó jogok és
kötelezettségek teljesítése
A szavazásban részt vevő azonosítása,
Szavazásban való részvétel,
Szavazásban részt vevő értesítése,
A közönségszavazás megszervezése és
lebonyolítása, az abból fakadó jogok és
kötelezettségek teljesítése
Szavazásban részt vevő azonosítása,
Szavazásban való részvétel,
Szavazásban részt vevő értesítése,
Szavazás sikeres megszervezése és
lebonyolítása, az abból fakadó jogok és
kötelezettségek teljesítése
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hozzájárulása

az érintett
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Időtartam:

1 év

1 év

1 év
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-

Szavazásban részt vevő értesítése

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
A Szavazásban részt vevő természetes személy 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 u. 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.
IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szavazó a Részvételi Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen
szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a versenyző a
Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Szavazásból kizárásra
kerül. A Príma közönségdíj és Ifjúsági különdíj kapcsán bonyolított közönségszavazás Részvételi Szabályzatát a
Szervező a következő oldalakon teszi közzé: https://vaol.hu/jatekszabalyzatok oldalon. Szervező a verseny teljes
időtartama alatt biztosítja a Részvételi szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja
felelősségét a pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése) eredő, a pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében. A szavazók tudomásul veszik, hogy a Szavazáson való részvétel önkéntes.
A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket és a lakcímük szerinti település nevét IV. pontban
megjelölt lapban és oldalon közzé tegye.

A szavazással kapcsolatban érdeklődni a +36 94 999 120 telefonszámon vagy elektronikus levélben a
kiado@mediawokrs.hu.hu címen lehet munkanapokon 8-16 óráig.
A Részvételi Szabályzat nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
A Részvételi Szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Veszprém, 2022.október 12.
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