TÜNDÉRSZÉPEK 2020
TERÜLETI, REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS SZÉPSÉGVERSENY
KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks
Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., a továbbiakban: Szervező), mint a
Tündérszépek 2020 Területi, Regionális és Országos Szépségverseny szervezője és lebonyolítója
2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más
gazdasági társaságok, illetve a játék 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 NYEREMÉNY
A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), - akik a jelen játékszabályzatban foglalt
kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket - között a Játék időtartama alatt az alábbi nyeremények
kerülnek kisorsolásra:
Területi előválogató szavazóinak nyereményei
3 db 15.990 Ft értékben SENCOR SBL 2500 Smoothie készítő mixert sorsolunk ki.
Regionális előválogató szavazóinak nyereménye:
1 db 29.990 Ft értékű SENCOR 3CAM 4K03WR Action kamerát sorsolunk ki.
Országos döntő szavazóinak nyereménye:
1 db 100.000 Ft értékben 2 fő részére szóló wellness hétvége vouchert sorsolunk ki a Caramell
Premium Resort Superior szállodában. (felhasználható: 2020. szeptember 3.)
4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A játék kezdete: 2019. szeptember 23. 00:00 óra
A játék vége: 2020. január 26. 23:59 óra
5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA
A játékot a Szervező az alábbi oldalain hirdeti meg: www.bama.hu/tunderszepek;
www.baon.hu/tunderszepek;
www.beol.hu/tunderszepek;
www.duol.hu/tunderszepek;
www.feol.hu/tunderszepek;
www.nool.hu/tunderszepek;
www.kemma.hu/tunderszepek;
www.heol.hu/tunderszepek;
www.sonline.hu/tunderszepek;
www.szoljon.hu/tunderszepek;
www.veol.hu/tunderszepek;
www.vaol.hu/tunderszepek;
www.zaol.hu/tunderszepek;

www.teol.hu/tunderszepek;
www.szon.hu/tunderszepek;
www.boon.hu/tunderszepek;
www.kisalföld.hu/tunderszepek;
www.borsonline.hu/tunderszepek.
6.

www.haon.hu/tunderszepek;
www.delmagyar.hu/tunderszepek;

A JÁTÉK MENETE

A Szépségverseny versenyzőire az alábbi régiókban van lehetőség szavazni:
1.

Régiós felosztás: régió: Budapest és Pest megye, mely régióban a Játékosok a Szervező alábbi
sajtótermékeiben szavazhatnak a Szépségverseny versenyzőire:
o www.borsonline.hu/tunderszepek

2. régió: Közép-Dunántúli régió: Fejér-, Veszprém-, Zala-, megyék , mely régióban a Játékosok a
Szervező alábbi sajtótermékeiben szavazhatnak a Szépségverseny versenyzőire:
o www.duol.hu/tunderszepek;
o www.feol.hu/tunderszepek;
o www.veol.hu/tunderszepek;
o www.zaol.hu/tunderszepek
3. régió: Dél-Dunántúli régió: Baranya-, Tolna-, Somogy-, megyék, mely régióban a Játékosok a
Szervező alábbi sajtótermékeiben szavazhatnak a Szépségverseny versenyzőire
o www.bama.hu/tunderszepek;
o www.sonline.hu/tunderszepek;
o www.teol.hu/tunderszepek
4. régió: Dél-Alföldi régió: Bács-Kiskun-, Csongrád-, Békés megyék , mely régióban a Játékosok a
Szervező alábbi sajtótermékeiben szavazhatnak a Szépségverseny versenyzőire
o www.beol.hu/tunderszepek;
o www.delmagyar.hu/tunderszepek;
o www.baon.hu/tunderszepek
5. régió: Észak-Közép-Magyarországi régió: Nógrád-, Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok-megyék,
mely régióban a Játékosok a Szervező alábbi sajtótermékeiben szavazhatnak a Szépségverseny
versenyzőire
o www.nool.hu/tunderszepek;
o www.heol.hu/tunderszepek;
o www.szoljon.hu/tunderszepek
6. régió: Észak-Kelet-Magyarországi régió: Borsod-Abaúj-Zemplén-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-,
Hajdú- megyék, mely régióban a Játékosok a Szervező alábbi sajtótermékeiben szavazhatnak a
Szépségverseny versenyzőire
o www.szon.hu/tunderszepek;
o www.boon.hu/tunderszepek;
o www.haon.hu/tunderszepek
7. régió: Észak-Dunántúli régió: Vas-, Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom- megyék, mely
régióban a Játékosok a Szervező alábbi sajtótermékeiben szavazhatnak a Szépségverseny
versenyzőire
o www.vaol.hu/tunderszepek;
o www.kisalfolt.hu/tunderszepek;
o www.kemma.hu/tunderszepek

6.1. Területi előválogató szavazás

Az online Területi előválogató a 2-7. számú régiók megyéiben 2019. szeptember 23. 0:00 órakor
kezdődik és 2019. október 28. napjának 23:59 órájáig tart.
A megyei hírportálokon minden versenyzőre 2019. október 28. napjának 23:59 órájáig lehet szavazni.
6.2. Regionális előválogató
Az online regionális előválogatóban a 1-7. számú régiók Nevezési Területeinek továbbjutói
versenyeznek, 2019. október 31. 0:00 órakor kezdődik és 2019. november 11. 23:59 órájáig tart.
Az egyes megyei napilapok internetes oldalán minden versenyzőre 2019. november 11. napjáig 23:59
órájáig lehet szavazni. .
Központi közönségszavazás

5.1.

Az online Központi közönség szavazáson 2019. november 19. 0:00 órakor kezdődik és 2019.
november 25. 23:59 órájáig tart. Minden versenyzőre 2019. november 25. napjának 23:59 órájáig lehet
szavazni. .
Országos döntő fizikai versenye

5.2.

2020. január 26. napján kerül megrendezésre. A döntő napján 00:00 és 23:59 órája között lehet
szavazást leadni a döntőbe jutott 22 versenyző valamelyikére.

7.

RÉSZVÉTEL

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a Szervező hivatalos oldalain
(www.bama.hu/tunderszepek;
www.baon.hu/tunderszepek;
www.beol.hu/tunderszepek;
www.duol.hu/tunderszepek;
www.feol.hu/tunderszepek;
www.nool.hu/tunderszepek;
www.kemma.hu/tunderszepek;
www.heol.hu/tunderszepek;
www.sonline.hu/tunderszepek;
www.szoljon.hu/tunderszepek;
www.veol.hu/tunderszepek;
www.vaol.hu/tunderszepek;
www.zaol.hu/tunderszepek;
www.teol.hu/tunderszepek;
www.szon.hu/tunderszepek;
www.haon.hu/tunderszepek;
www.boon.hu/tunderszepek;
www.kisalföld.hu/tunderszepek;
www.delmagyar.hu/tunderszepek; www.borsonline.hu/tunderszepek) elérhető szavazáson érvényes
értékelést adjon le.
A verseny során a versenyzőket a honlap felhasználói 1-től 10-ig terjedő skálán értékelhetik. Egy
felhasználó egy versenyzőre egy nap egy értékelést adhat le. A versenyzőket a honlapon való
megjelenésüktől kezdve az adott forduló értékelési időszakának végéig lehet értékelni.
Az értékeléshez a felhasználóknak e-mail címük megadásával regisztrálniuk kell a honlapon.
A regisztrációhoz csak személyes e-mail cím használható. Az eldobható vagy ideiglenes e-mail-címet
használó regisztrációk, illetve az ilyen e-mail-címmel leadott értékelések törlésre kerülnek. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az e-mail-címek érvényességét, és az érvénytelen címről érkező
regisztrációkat és értékeléseket törölje. A szerver hamis értékelésekkel való túlterhelése esetén a
Szervező fenntartja a jogot, hogy az értékelést leállítsa. A Szervező fenntartja a jogot az értékelése
felfüggesztésére illetve az értékelés szabályainak megváltoztatására.
A Szervezők fenntartják a jogot a szavazási és jelentkezési időpontok megváltoztatására.

8.

SORSOLÁS

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja
a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő
Játékosok közül az alábbiak szerint sorsolunk. A sorsoláson a jelen szabályzatban meghatározott
feltételeknek megfelelő, a közönségszavazásban résztvevő Játékosok vesznek részt.
7.1.
Területi előválogató szavazói között összesen 3 db 15.000 Ft értékű elektronikai cikket
sorsolunk ki. A sorsoláson a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő, 2019.
szeptember 23. 0:00 és 2019. október 28. 23:59 között érvényes szavazatot leadó Játékosok vesznek
részt.
A sorsolás időpontja: 2019. október 29. 13:00
7.2.
Regionális előválogató szavazás szavazói között összesen 1 db 30.000 Ft értékű elektronikai
cikket sorsolunk ki. A sorsoláson a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő, 2019.
október 31. 0:00 és 2019. november 11. 23:59 között érvényes szavazatot leadó Játékosok vesznek részt.
A sorsolás időpontja: 2019. november 12. 13:00
7.3.
Országos döntő fizikai versenyének közönség szavazásán szavazók között 1 db 100.000 Ft
értékű magyarországi wellness hétvége vouchert sorsolunk ki. A sorsoláson a jelen szabályzatban
meghatározott feltételeknek megfelelő, 2020. január 26. napján 0:00 és 23:59 között érvényes szavazatot
leadó Játékosok vesznek részt.
A sorsolás időpontja: 2020. január 27. 13:00
A Szervezők fenntartják a jogot az időpontok megváltoztatására.

8.

NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE

A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesek nevét a Szervező hivatalos weboldalain,
a (www.bama.hu/tunderszepek;
www.baon.hu/tunderszepek;
www.beol.hu/tunderszepek;
www.duol.hu/tunderszepek;
www.feol.hu/tunderszepek;
www.nool.hu/tunderszepek;
www.kemma.hu/tunderszepek;
www.heol.hu/tunderszepek;
www.sonline.hu/tunderszepek;
www.szoljon.hu/tunderszepek;
www.veol.hu/tunderszepek;
www.vaol.hu/tunderszepek;
www.zaol.hu/tunderszepek;
www.teol.hu/tunderszepek;
www.szon.hu/tunderszepek;
www.haon.hu/tunderszepek;
www.boon.hu/tunderszepek;
www.kisalföld.hu/tunderszepek;
www.delmagyar.hu/tunderszepek; www.borsonline.hu/tunderszepek) valamint a megyei napilapokban
közzéteszi.
A Tündérszépek 2020 verseny közönség szavazás nyerteseit a sorsolást követő 5 munkanapon belül
értesíti e-mailben, és a Szervező postai úton vagy futárral juttatja el a nyereményt, a nyertes
visszajelzését követően legkésőbb 4 héten belül.
A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a
kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és
ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8.1. A nyeremény átadása
A nyeremény átadására postai úton kerül sor. Az átadás-átvétel tényéről átvételi elismervény készül.
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.
8.2. Kizárás a játékból
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:








a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
a sorsolás eredményéről történő értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol;
bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni
próbálta;
a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

9. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok 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 Játékos vagy bármely
harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10.

ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes
adataik védelmét.
A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Adat típus:

Játékban részt vevő
természetes személy
neve

Játékban részt vevő
természetes személy
lakcíme

Cél:











Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Nyeremény kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő értesítése,
egyéb jogszabályi kötelezettségek
teljesítése
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Nyeremény kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő értesítése,

Jogalap:

Időtartam:

az érintett önkéntes
hozzájárulása

6 hónap

az érintett önkéntes
hozzájárulása

6 hónap

Játékban részt vevő
természetes személy email címe





Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Játékban részt vevő értesítése,

Játékban részt vevő
természetes személy
születési helye, ideje




Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel

Nyertes játékos neve,
lakcíme, adóazonosító
jele




jogszabályi kötelezettségek
teljesítése
Nyeremény kézbesítése/átadása

az érintett önkéntes
hozzájárulása
az érintett önkéntes
hozzájárulása

jogi kötelezettség
teljesítése, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, a személyi
jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény
alapján

6 hónap

6 hónap

8 év

A Játékban 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 Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:
Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
adatekezeles@mediaworks.hu
Ha a Játékban 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 Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos 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: naih.hu

JátékosJátékosJátékosJátékos
11. KAPCSOLAT
A játékkal kapcsolatban érdeklődni a info@tunderszepek.hu e-mail címen lehet.
12. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja.

A
Szervező
Adatvédelmi
a http://www.mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem internetes oldalon érhető el.

Tájékoztatója

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen
Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a
Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból
kizárásra kerül A Tündérszépe 2020 Szépségverseny Közönségszavazás Nyereményjáték
Játékszabályzatát a Szervező a következő oldalakon teszi közzé: (www.bama.hu/tunderszepek;
www.baon.hu/tunderszepek;
www.beol.hu/tunderszepek;
www.duol.hu/tunderszepek;
www.feol.hu/tunderszepek;
www.nool.hu/tunderszepek;
www.kemma.hu/tunderszepek;
www.heol.hu/tunderszepek;
www.sonline.hu/tunderszepek;
www.szoljon.hu/tunderszepek;
www.veol.hu/tunderszepek;
www.vaol.hu/tunderszepek;
www.zaol.hu/tunderszepek;
www.teol.hu/tunderszepek;
www.szon.hu/tunderszepek;
www.haon.hu/tunderszepek;
www.boon.hu/tunderszepek;
www.kisalföld.hu/tunderszepek;
www.delmagyar.hu/tunderszepek;
www.borsonline.hu/tunderszepek;) és hivatalos honlapján (www.tunderszepek.hu) teszi közzé.
Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja a Versenyszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos
elérhetőségét...
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok hozzájárulnak
ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét a következő weboldalakon:
(www.bama.hu/tunderszepek;
www.baon.hu/tunderszepek;
www.beol.hu/tunderszepek;
www.duol.hu/tunderszepek;
www.feol.hu/tunderszepek;
www.nool.hu/tunderszepek;
www.kemma.hu/tunderszepek;
www.heol.hu/tunderszepek;
www.sonline.hu/tunderszepek;
www.szoljon.hu/tunderszepek;
www.veol.hu/tunderszepek;
www.vaol.hu/tunderszepek;
www.zaol.hu/tunderszepek;
www.teol.hu/tunderszepek;
www.szon.hu/tunderszepek;
www.haon.hu/tunderszepek;
www.boon.hu/tunderszepek;
www.kisalföld.hu/tunderszepek;
www.delmagyar.hu/tunderszepek; www.borsonline.hu/tunderszepek;) és hivatalos honlapján
(www.tunderszepek.hu) közzétegye.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.
A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben
a Szervező döntését fogadja el irányadónak.
A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Budapest 2019. szeptember 23.

