
 Facebook alapítványi támogatási verseny-szabályzata 
 alapítványi résztvevők számára 

 1. A verseny és a szervező 
 A Globomax Zrt. (1155 Budapest, Wysocki utca 1.) a h�ps://www.facebook.com/globomax.hu elérhető 
 oldalon szervez és bonyolít le versenyt. 

 2. Kik vehetnek részt a versenyben? 
 – A versenyben részt vehetnek a Globomax Zrt által felkért alapítványok. 
 – Az Alapítvány a részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a szabályzatot, és azt feltétel nélkül 
 elfogadja. 
 – Amennyiben az alapítvány  jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja 
 el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a versenyben nem jogosult részt venni, illetve a versenyből 
 automa�kusan kizárásra kerül. 
 – A verseny lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a 
 szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
 alkalmazni. 

 3. A játék időtartama, menete 
 A verseny időtartama:  2022.09.15. – 2022.10.28. 11:59 óráig 
 Eredményhirdetés: 2022.11.02. 13:00 
 Nyertesek száma: 1 alapítvány 
 Nyeremény: 400.000 Ft azaz négyszázezer forint alapítványi támogatás 

 A verseny menete: 
 A résztvevő alapítványok a Globomax Zrt-vel közösen kialakíto� arcula� megjelenéssel vesznek részt a 
 versenyben. A Globomax Zrt. Facebook oldalának nyereményjátékát megoszthatják, szervezhe�k 
 támogatóikat. 

 4. Nyeremények, nyertesek 

 A verseny során az az alapítvány lesz a nyertes, amelyik a 3. pontban részleteze� időpon�g a legtöbb 
 szavazatot/lájkot kapja.  A szavazás zárásakor a Szervező  az eredményt közjegyző által lefolytato� eljárásban 
 állapítja meg, közjegyző által hitelesíte� formában küldi meg a résztvevőknek.   A nyertes nevét a Szervező 
 Facebook oldalán teszik közzé legkésőbb a nyertes megállapítását megjelölt időpontot követő 24 órán 
 belül. 

 5. Nyertesek értesítése 
 Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve a h�ps://www.facebook.com/globomax.hu  oldalon a verseny 
 posztjában komment formájában kerül kihirdetésre a sorsolást követően. 
 A nyertest Facebook üzenetben tájékoztatjuk az eredményről. 
 A kapcsola�elvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének részleteinek egyeztetése. 

 6. A Szervező felelőssége 



 A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a 
 nyertes részére elektronikus úton elküldö� értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból 
 történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik 
 személy által elszenvede� károk tekintetében. 

 7. Adatkezelés és adatvédelem 
 – Az adatkezelés célja: versenyhez kapcsolódó adatbázis kezelés. 
 – Az adatkezelés jogalapja: az érinte� önkéntes hozzájárulása; a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a 
 Grt. 6. § (5) bekezdése. 
 – A kezelt adatok köre: azonosítószám, nyilvános adatlap email cím, valamint a nyertes, címe, adószáma, 
 telefonszáma, dátum, az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, lakcíme és 
 aláírása. 
 – Az adatkezelési időtartama: a verseny lezárásáig 
 – Az adatok törlésének határideje: a rögzíte� adatok a verseny lezárását követő 30 nap elteltével törlésre 
 kerülnek 
 – a direkt marke�ng célú megkereséshez ado� önkéntes hozzájárulás tekintetében a felhasználó 
 hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó ada�rissítésétől számíto� 12 hónap, 
 – az átvételi elismervényen felve� adatok (a nyeremény átvevőjének neve, anyja neve, címe, 
 adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén 
 két tanú neve, személyi igazolvány száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése 
 alapján nyolc év. 
   

 8. Egyéb rendelkezések 
 Azáltal, hogy az alapítvány részt vesz a versenyben, 
 – hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen 
 adatait (név, email cím, postacím, adószám és egyéb az 5. pontban egyeztete� kapcsola�elvételi úton, 
 általa önkéntesen megado� adatait), a Szervező és az Ada�eldolgozó a nyeremény kézbesítése céljából az 
 Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
 rendelkezéseinek megfelelően kezelje és 
 – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen verseny lebonyolítása során 
 a nyeremények kézbesítése céljából, a verseny időtartama ala� felhasználja, valamint, hogy azokat 
 feldolgozza ugyanezen célra. 
 – A versenyző alapítványok adatait a Szervező kizárólag a versenyzőkkel történő kommunikációra 
 használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után, de legkésőbb a nyertes versenyzővel történt 
 sikeres kapcsola�elvétel után számíto� 30 nap múlva törli, kivételt képez. 

 9. Kizárás 
 A versenyből kizárásra kerülnek azok az Alapítványok, akik a verseny szellemével ellentétesen vesznek 
 részt a versenyben, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel 
 megfosztják a nyerési esélyektől a �sztességesen versenyezni kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a 
 versenyzők figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése 
 esetén kizárja a versenyzőt a versenyből. 

 10. Vegyes rendelkezések 
 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a verseny időtartamának 
 lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 
 Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem 
 hozható. 
 This promo�on is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 
 Készült: BUDAPEST, 2022.09.15. 


