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A Szervező 

A „Legyél Te a környezet Zöld Őre!” című rajzpályázat közönségszavazásának (a 

továbbiakban: Promóció, Játék, Szavazás) szervezője a Ferling PR Kft. (székhely: 7621 

Pécs, Mária utca 8., adószám: 11018661-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-063200, a 

továbbiakban Szervező). 

A promóció megrendezésére a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6, a továbbiakban Megrendelő) megbízásából 

kerül sor. A fent említettek együttesen: Szervezők. 

A nyereményjáték a jelen játékszabályzatban foglalt szabályok szerint fog lezajlani, 

amelyek kötelezőek és véglegesek mindenkire nézve, aki a részvétel mellett dönt. A 

jelentkezés előfeltétele, hogy a jelentkező véglegesként fogadja el, és betartja a 

szabályokat. 

A Játék menete 

A Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér Megyében (KEOP–

6.2.0/B/11-2011-0022) program házigazdája, a Fejér Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara (Szervező) a mintaprojekt honlapján (www.gazdasaghaza.hu) 

közönségszavazást hirdet. 

A Szervezők által meghirdetett Játék 2014. október 29 – november 16-ig tart.  

A Játék időtartama alatt a résztvevők bármely, a Játékban szereplő rajzra szavazhatnak 

az alábbi feltételekkel: egy fő egy rajzra egy alkalommal szavazhat, azonban egy 

szavazattal több rajzot is támogathat. 

Az eredményhirdetés időpontja: 2014. november 21.  

Kik vehetnek részt a szavazásban?  

A Játékon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, 

felhasználók vehetnek részt.  

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú 

felhasználása szigorúan tilos. 

Kik nem vehetnek részt a Szavazásban? 

A Játékban nem vehetnek részt Szervező munkatársai és alkalmazottai. 

A Játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan szavazatokért felelősséget nem vállal. Az 

előírttól eltérő formátumú szavazatok helyességének elbírálására a jogot a Játék 

http://www.gazdasaghaza.hu/


 

Szervezői fenntartják maguknak. A Szervező fenntartja maguknak a jogot jelen 

Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. 

Személyes adatok kezelése 

A játékban való részvételhez a felhasználó email-címére van szükség, melyre közvetlen 

a szavazás előtt megjegyzés hívja fel a figyelmet. 

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Fejér Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű 

információit (név, állandó lakcím, adószám) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a 

jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen 

kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, 

valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása 

céljára. További harmadik személyeknek a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

ezen információkat nem adja tovább. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések betartásával kezeli.  

Felelősség kizárása 

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne 

vegyenek részt a Játékban az általa használt email-cím vagy más, jogosulatlan előnyt 

biztosító eszköz segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A 

felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű 

felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárják. A Szervező nem vállal 

felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 

következményekért.  

Segítség 

A Játékkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, illetve problémákat a 

gazdasaghaza@fmkik.hu e-mailcímen lehet jelezni. 

Egyéb tudnivalók 

A Játékos automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket 

és szabályokat. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy 

magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. 

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. 
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