“A NETATMO 10. SZÜLETÉSAPJA” verseny szabályzata

§1

Általános rendelkezések
1. A “ A NETATMO 10. SZÜLETÉSAPJA” verseny szervezője és Személyes Adatkezelője a Horn
Distribution (HU) Kft.; 1191 Bp., Ady Endre út 28.; adószám: 14849860-2-43; cégjegyzékszám:
01-09-922883 (a továbbiakban: Szervező)
2. A verseny Magyarország területén történik, a https://lp.audioforum.eu/contest/netatmo-10-ev/
weboldalon keresztül. A versenyben való részvétel keretein belül a Résztvevővel kapcsolatos
infórmációkat és adatokat a Szervező dolgozza fel
3. A verseny 2020.07.01-tól, 2020.07.31-ig tart.
4. A verseny célja a jövő okos otthonáról szóló képek, filmek vagy szövegek átadása a Szervező
részére a https://lp.audioforum.eu/contest/netatmo-10-ev/ weboldalon keresztül.
5. A Szervező a versenyt a jelen Szabályzat ("Szabályzat") alapján szervezi.

§2

A versenyen való részvétel feltételei
1. A Résztvevő a személny lehet, aki legalább 18 éves és jelenkezett a Verseny weboldalán:
https://lp.audioforum.eu/contest/netatmo-10-ev/ a nyereményjátékra a megfelelő adatokat
megadva, valamint rendelkezik egyedi e-mail címmel
2. A szervező alkalmazottai és képviselői nem vehetnek részt a versenyen.
3. Egy Résztvevő csak egy pályazattal tud jelenkezni a versenyre.
4. A versenyen való részvétel feltétele a https://www.denonmarkabolt.hu/promocio-szabalyzatai
címen elérhető szabályzat elolvasása és elfogadása, míg a versenyen való részvétel egyenlő a
szabályzat elfogadásával.

§3

Versenyszabályok és eredmények kihírdetése
1. A jövő okos otthona bemutatása írásbeli, fénykép, vagy video formában történik.
2. A versenyen való részvételhez ki kell tölteni a Szevező által készített weboldalon
(https://www.denonmarkabolt.hu/promocio-szabalyzatai) található űrlapot megfelelő
adatokkal: név, e-mail cím, szöveg vagy kép/film)
3. A versenypályázatra vonatkozó műszaki feltételek: fénykép .png, .jpg, .jpeg formátumban,
maximális méret: 15 MB, film maximális méret 15 MB, írásbeli szöveg.
4. A versenypályázatra vonatkozó más feltételek:
a) a pályázatot a verseny ideje alatt kell benyújtani, azaz 2021.07.01-tól 2015.07.31-ig;
b) A pályázat nem sértheti meg harmadik fél szerzői vagy szellemi tulajdon jogait
c) A pályázat nem sértheti a törvényt, a jelen szabályzat rendelkezéseit, és nem állhat olyan
tartalomból, amely sérti harmadik személy jogait, emberi méltóságát vagy harmadik személy
jó hírnevét, vagyis nem tartalmazhat pornográf, sértő, vagy vulgáris tartalmakat.
5. A Versenyre való minden pályázatot a Rendező ellenőriz a szabályzat követelményeinek való
megfelelés szempontjából. A nem megfelelő időben elküldött pályázatok, illetve amelyek nem
felelnek meg a szabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek, nem vesznek részt a
versenyen. A Szervező kizárhat versenypályázatot, ha megállapítja, hogy a pályázat nem felel
meg a jelen Szabályzat feltételeinek, vagy ha a pályázattal kapcsolatosan harmadik fél követelést
nyújt be a Szervező felé. A Szervező e-mailben értesíti a Résztvevőt a versenyből való

kizárásáról. A Szervező jogosult a versenyző versenyből való kizárásához és ehhez való jogát a
fentiekben leírtak szerint a verseny minden szakaszában, valamint annak lezárása után is
gyakorolhatja. A versenyről való kizárás esetén a Szervező fentartja jogot a díjtól való
megfosztáshoz is.
6. A Szervező által kinevezett versenybizottság a Szervező 3 képviselőjéből áll, akik 2020.07.18-ig
választják ki a nyerteseket.
7. A nyerteseket a Szervező a e-mailben értesíti a helyezésekről, és elkéri a személyes adataikat:
név és vezetéknév, levelezési cím és telefonszám.
8. A nyertes elveszíti a díjhoz való jogát, ha megtagadja a díj elfogadását, vagy ha a Résztvevővel a
Szervezőtől független okokból nem lehetséges kapcsolatba lépni, vagy ha a díjat nem lehet a
Szervezőtől független okokból átadni (különösen ha a nyertes helytelenül adta meg az adatait).
§4

Díjak és azok átadása.
1. A Szervező a nyertesek számára a következő díjakat ajánlja fel:
a) NETATMO - Security Smart Home Set SMART ALARM SYSTEM
b) NETATMO - Thermostatic Valve VALVE
c) NETATMO - Időjárás állomás WEATHER STATION
d) NETATMO - Smart Indoor Climate Monitor HEALTHY HOME COACH
2. 2. A 4. § (1) bekezdésében felsorolt díjakat a Szervező futárszolgálat útján küldi ki a
nyerteseknek, illetve a díj átvehető lesz a budapesti Denon Márkaboltban.
3. A résztvevő nem követelheti a díj cseréjét készpénzre, vagy bármilyen más kompenzációra.
4. A résztvevő harmadik személynek nem adhatja át a díjhoz való jogát.
5. A résztvevő lemondhat a díjhoz való jogáról.

§5

Szellemi tulajdon
1. A versenypályázat benyújtásával a résztvevő kijelenti, hogy versenypályázata nem sérti
harmadik személy személyes vagy vagyoni jogait, beleértve a szerzői és a szellemi tulajdon
jogokat.
2. A versenyszabályzat feltételeinek megfelelő pályázat benyújtása azt eredményezi, hogy a
Szervező engedélyt kap, de nem kizárólagos, ingyenes engedélyt, - beleértve a további
engedélyezést - a megkapott pályázati anyag felhasználására idő és területi korlátozások nélkül.
A megkapott anyagokat a Szervező a Verseny szervezéssel kapcsolatosan, valamint marketinges
célokra felhasználhatja, beleértve:
3. rögzítés az összes ismert technikával, az összes ismert adathordozón, különösen az analóg, a
digitális és az optikai rögzítést.
4. többszöri nyilvános megjelenés,
5. megjelenés az interneten, a weboldalakon,
6. megosztás olyan módon, hogy mindenki hozzáférhessen a választott helyen és időben,
7. felhasználás marketing tevékenységekben.
8. A versenyhez való csatlakozással a résztvevő vállalja, hogy nem gyakorolja személyes jogait az
általa leadott jelentkezéshez, és nem küldi el a fényképet, videót, különösképpen vállalja, hogy
pályázata és az abban elhelyezett fénykép felhasználása a készítő neve, vezetékneve és / vagy
beceneve megadása nélkül történik.
9. A Szervezőnek küldött fényképhez, videóhoz kapcsolódó szerzői jogok, tulajdonjogok és / vagy
személyes jogok megsértéséért a Résztvevő kizárólagos felelősséggel tartozik. A Résztvevő
vállalja, hogy megtéríti a Szervező minden olyan költségét, amely a Szervezőnél egy harmadik fél

jogainak vagy javainak megsértésével összefüggésben merül fel bármilyen fényképpel
kapcsolatosan, amit a résztvevő általi elküldés eredményezett.
10. A szervező fenntartja a jogot ahhoz, hogy bármikor ellenőrizze a megkapott anyagok tartalmát
az § 5 / 1. bekezdésben említett tiltott tartalom vonatkozásában. A § 5 / 4. bekezdés értelmében
a tiltott tartalom miatt a Szervező jogosult kizárni a Résztvevőt a Verseny minden szakaszában,
annak jogsértésére hivatkozva.
§6

Személyes adatok
11. A Promóció Résztvevőinek személyes adatai a személyes adatok védelméről szóló általánosan
alkalmazandó jogszabály, valamint a személyes adatok kezelése vonatkozásában, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete
alapján kerülnek kezelésre (a továbbiakban GDPR).
12. Betekintés és saját adatai javításának igénye esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
szervezővel, az általa megadott elérhetőségek valamelyikén.
13. A személyes adatok megadása nem jogszabályi követelmény, de ennek elmulasztása nem teszi
lehetővé a Promócióban való részvételt. A személyes adatok kezelésének engedélyezése
visszavonható bármikor, azonban a beleegyezés visszavonása nem érinti a hozzájárulás előtt
végzett feldolgozási tevékenységek érvényességét. A szabályzat elfogadása egyenértékű a
Promóció résztvevőjének hozzájárulásával a saját adatainak kezeléséhez a Promócióval
kapcsolatos célokban (a feldolgozás jogalapja a GDPR törvény 6. cikk 1. bekezdés a) pont).
14. Az Ön adatait az alábbi célra dolgozzuk fel:
- A promóció szervezése és lebonyolítása, a Promócióval kapcsolatos kérdéseire történő
válaszadás és a reklamációinak megvitatása, a velünk kötött értékesítési megállapodás
végrehajtása;
- Az Ön adatai kezelésre kerülhetnek továbbá a Promócióval kapcsolatos vizsgálatok vagy
követelésekkel szembeni védelem céljából. A kezelés jogalapja a szervező jogos érdekeinek
megvalósításához nélkülözhetetlen; a szervező jogos igénye, hogy a promócióval kapcsolatos
saját érdekeit érvényesíthesse vagy megvédhesse. Jogalap: a rendelet 6. cikk. 1. bekezdés b)
pont, c) és f) pont
15. A személyes adatait a promóció ideje alatt kezeljük, a következő kivételekkel:
- jogorvoslat vagy követelések elleni védelem a fent említett időszak lejártát követően, de
legfeljebb a jogszabályi rendelkezésekből eredő követelés korlátain belül.
16. A részvevők adatai átadásra kerülhetnek olyan, velünk együttműködő szervezeteknek, akik
felelősek a Promóció megfelelő lebonyolításáért; szállítási és futárszolgálat biztosítása.
17. A Résztvevő jogosult személyes adataihoz való hozzáférésre azok helyesbítésére, törlésére vagy
kezelésének, valamint azok átadása jogának korlátozására.
18. A résztvevőnek jogában áll szintén a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérelmet
benyújtani adatkezelőhöz, az adatai kezelésével kapcsolatosan. A résztevevő adatai nem
megfelelő kezelésével kapcsolatosan adatvédelmi vizsgálatot kezdeményezhet.

§7

Reklamációk
1. A Résztvevők a Promócióhoz kapcsolódó minden reklamációt a Termék megvásárlásától
számított 30 napon belül nyújthatják be a Szervező részére.
2. A reklamációt postán kell elküldeni a Szervező alábbi címére: 1191 Bp., Ady Endre út 28.; vagy
elektronikus postával a következő e-mail címre: info.hungary@horn.eu

3. A reklamációnak a panasz mellett tartalmaznia kell a reklamáló kereszt- és vezetéknevét,
levelezési címét vagy e-mail címét, valamint a panasz alapjául szolgáló körülmények részletes
leírását, beleértve különösen a termék megvásárlását igazoló dokumentumot.
4. A reklamációk azok kézhezvételétől számított 14 napon belül lesznek kivizsgálva.

§8

Záró rendelkezések
1. A Promóció Résztvevője megerősíti, hogy beleegyezik abba, hogy részt vesz a Promócióban a
Szabályzatban meghatározott feltételek szerint
2. Ennek a Szabályzatnak a tartalma elérhető a Szervező székhelyén, az internetes oldalon,
valamint a kereskedelmi pontokon. A Promócióról és annak szabályairól szóló alapvető
információkat a szervező által terjesztett Promócióval kapcsolatos reklámanyagok tartalmazzák.
3. Jelen szabályzatban nem szabályozott ügyekben az általánosan alkalmazandó jogszabályi
előírások valamint a szervező weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az
irányadóak.

