Játékszabályzat
LAKÁS 2019 nyereményjáték

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A LAKÁS 2019 nyereményjáték szervezője a Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytáraság. (Cím: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (a továbbiakban:
„Szervező”).
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1.
A játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8-as pontban
meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban:
„Játékos”) vehet részt a Játék időtartama alatt, aki mindhárom alábbi feltételnek megfelel:
a. Személyesen megjelenik és regisztrál a LAKÁS 2019 Ősz Kiállításon (2019. október 11-13.)
az ott kiállító, új építésű lakást értékesítő szervezetek bármelyikének (továbbiakban: Kiállító)
standján. A regisztráció során helyesen és hiánytalanul kitölti a Szervező által alkalmazott
regisztrációs lapot, elfogadja a Játékszabályzatot és az Adatkezelési szabályzat minden
feltételét, és hozzájárul a megadott személyes adatainak Szervező (mint adatkezelő) részéről
történő kezeléséhez és továbbításához az Adatkezelési szabályzatban írt személy(ek) és
szervezet(ek) számára. A sikeres részvételhez szükséges, hogy a fent megnevezett összes
feltétel teljesüljön.
b. A LAKÁS 2019 Ősz Kiállításon új építésű lakást értékesítő szervetek bármelyikénél ingatlanvételi szándéknyilatkozatot tesz, melynek tényét a Kiállító igazolja Szervező felé.
c. A megtett vételi szándéknyilatkozat alapján az érintett Kiállítóval új építésű lakásra vonatkozó
adásvételi szerződést vagy előszerződést köt 2019 november 15. 23.59-ig és a Kiállító által kért,
de legalább 1.500.000 Ft. értékű foglalót ezen határidőn belül a Kiállítónak megfizet, mely tényt
a Kiállító 2019 november 15. 23.59 –ig igazolja Szervező felé.
2.2
Játékos tudomásul veszi, hogy egy Játékos annyi sorsjeggyel vehet részt a játékban ahány
ingatlan vonatkozásában 2.1 pont szerinti mindhárom feltételt (azaz a kiállításon történt regisztrációt, a
kiállításon történt szándéknyilatkozat-tételt és foglaló fizetését) megvalósítja. A Játékosok közül
kisorsolt Nyertes köteles bemutatni az általa valamely Kiállítóval megkötött és a regisztrációjában
szereplő új építésű lakásra vonatkozó adásvételi szerződés vagy előszerződés mindkét fél által aláírt
példányát a nyeremény átvételét megelőzően, amennyiben nem tudja bemutatni, a játékból kizárásra
kerül és a nyereményhez való jogát elveszíti.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A játék időtartalma 2019.10.11. 00:00 – 2019.11.15. 23:59 percig tart. Regisztrálni és a 2.1 b. pontja
szerinti szándéknyilatkozatot megtenni kizárólag a LAKÁS 2019 Ősz Kiállításon kiállító személynél
vagy szervezetnél, a kiállítás helyszínén és nyitvatartási idejében lehet. A Kiállítás nyitvatartási ideje az
alábbi:
2019. október 11. 10:00-től 18:00 óráig
2019. október 12. 10:00-től 18:00 óráig
2019. október 13. 10:00-től 18:00 óráig.

A Kiállításon megtett szándéknyilatkozatok alapján szerződést vagy előszerződést kötni, foglalót
megfizetni és mindezt Szervezőnek igazolni 2019. november 15. 23.59 percig lehet.
A sorsolásra 2019. november 18-án 13.00 órakor, a Szervező székhelyén, közjegyző jelenlétében kerül
sor.
4. NYEREMÉNYEK
A Játékosok között az alábbi nyeremény kerül kiosztásra:
•

1.000.000 Ft. (Egymillió forint) értékű bankkártya.

5. A JÁTÉK MENETE
5.1 A Játékos személyesen regisztrál a LAKÁS 2019 Ősz Kiállítás helyszínén (Hungexpo F Pavilon),
az ott megjelenő azon, új építésű lakást értékesítő kiállítók valamelyikénél, amelyek a játékban
közreműködnek. Ezen kiállítók kilétéről Szervező a helyszínen tájékoztatja a Játékosokat. A Játékos a
regisztráció során megadja a következő adatait: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve,
lakcíme, adóazonosítója, e-mail címe, telefonszáma és elfogadja a játékszabályzat és az adatkezelési
szabályzat minden feltételét a Játékszabályzat 2. pontjának megfelelően. Regisztrálni kizárólag a
kiállítás játékszabályzat 3. pontjában írt üzemelési idejében lehet, azon kívül a Szervező regisztrációt
nem fogad el. A regisztrációról és a Játékos regisztrált adatairól az érintett kiállító tájékoztatja a
Szervezőt.
A regisztrált Játékosok közül annak van nyerési esélye (továbbiakban: Sorsolásban Résztvevő Játékos)
aki azon kiállítóval, akinél regisztrált az általa értékesített új építésű lakásra 2019 november 15-ig
adásvételi szerződést vagy adásvételi előszerződést köt és azt köt és azt legalább 1.500.000 Ft. értékű
foglalóval biztosítja, amely megfizetésre is kell kerüljön 2019 november 15-ig. Az a foglaló minősül
megfizetettnek, amelyet az érintett Kiállító bankszámláján 2019 november 15. 23.59 percig jóváírtak
vagy amely ezen időpontig az érintett Kiállító számára készpénzben kifizetésre került. A szerződéskötés
és a foglaló megfizetésének tényről az érintett Kiállító tájékoztatja a Szervezőt.
Szervező a Sorsolásban Résztvevő Játékosok közül egy nyertest, sorsol ki saját székhelyén, közjegyző
jelenlétében 2019 november 18.-n 13.00 órakor.
6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
6.1. A nyertes Játékost a Szervező a megadott telefonszámon és e-mail címen tájékoztatja a nyeremény
átvételével kapcsolatos további információkról.
6.2. A Szervező a nyertes, nevét közzéteszi a LAKÁS 2019 weboldalon.
6.3. Az a nyertes, aki nem jelentkezik a nyereményért és így az a sorsolást követő 90 napos jogvesztő
határidőn belül neki nem adható át, vagy nem teljesíti a 6.4 pontban írt kiadási feltételeket, a
nyereményhez való jogát elveszíti.
6.4 A nyertesnek a nyeremény akkor adható ki, ha
a) személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolja, hogy adata megegyeznek a nyertes sorsjegyen
feltüntetettekkel

b) bemutatja az érintett kiállítóval 2019 november 15-ig megkötött, új lakás adásvételére irányuló
adásvételi szerződést
c) banki bizonylattal vagy az érintett kiállítótól származó befizetési pénztárbizonylattal igazolja a
legalább 1.500.000 Ft. összegű foglaló 2019 november 15-ig történő megfizetését.
6.5 A nyeremény 2020 február 16-ig vehető át és a nyertesnek a Szervező székhelyén (1033 Budapest,
Polgár u. 8-10.) kerül átadásra.
7. ADÓZÁS
A nyereményt terhelő közterheket a Szervező a kifizetéskor levonja, bevallja és befizeti. A nyerteseket
a nyeremények után közteher-fizetési kötelezettség nem terheli.
8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK
8.1. A nyereményjátékban a
Szervező,
a Szervező tulajdonosai,
a Szervező vezető tisztségviselői és munkavállalói,
a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek,
a LAKÁS 2019 Ősz Kiállítás azon kiállítói, akiknél a játékszabályzat 5.1 pontja szerinti
regisztráció lefolytatható,
f. az e. pontban írt kiállítók tulajdonosai,
g. az e. pontban írt kiállítók vezető tisztségviselői és munkavállalói
h. az e. pontban írt kiállítókkal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek,
i. a nyereményjátékot pénzügyileg támogató szervezet vezető tisztségviselői és munkavállalói,
j. az i. pontban írt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek,
k. az a. – j. pontokban írtak közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak
szerint).
a.
b.
c.
d.
e.

nem vehetnek részt.
8.2. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből
eredő hibákért.
9. ADATVÉDELEM
9.1. A Szervező és a Nyereményjáték támogatója a Játékos 5.1 pontban írt, regisztráció során
megadandó adatait kezeli. Amennyiben a nyereménnyel kapcsolatban adók vagy más közterhek
bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további
adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertes értesítését követően az általa beküldött, illetve bemutatott
dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a
nyereményjáték során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel,
valamint a Nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezel.
9.2. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:

- ajándék kézbesítésével kapcsolatban kapcsolatfelvétel
- kapcsolatfelvétel, üzletszerzés, tájékoztatás a Szervező az érintett kiállító és a Nyereményjáték
támogatója termékeiről, szolgáltatásairól
Az adatkezelés időtartama
- ajándék kézbesítésével kapcsolatban kapcsolatfelvétel céljából a sorsolást követő 90 nap,
- kapcsolatfelvétel, üzletszerzés, tájékoztatás céljából a hozzájárulás visszavonásáig,
- a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok
kezelésének céljából a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam.
Az adatkezelés időtartamának lejártát követően az adatok törlésre kerülnek.
Az adatok nem kerülnek továbbításra a Szervezőn, az érintet kiállítón és a Nyereményjáték Támogatóján
kívül harmadik fél számára.
A nyeremény átadása nyilvános, a nyereményt megkapó nyertes nevét és a nyeremény átadásáról készült
fénykép és/vagy videofelvételeket Szervező a lakas2019.hu, a portfolio.hu és a penzcentrum.hu
oldalakon közzéteheti. A Játékos jelentkezésével előbbiekhez hozzájárul.
9.3 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik, így különösen megfelel az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény (Infótv.), a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezéseinek. A
játékos bármikor jogosult adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatai kezelése ellen,
jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének – kötelező adatkezelés körét kivéve – törlését és zárolását,
a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni írásban a játékhoz kapcsolódó adatkezelési szabályzatban írt
módon. A játékos az adatai kezeléséről, esetleges adatfeldolgozó személyéről további információkat az
adatkezelési szabályzatban olvashat és írásbeli választ is kérhet. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni vagy bírósághoz fordulni.
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja 30
napon belül.
A Játékos a törlés során csak összes adatának törlését kérheti, nincs lehetőség részleges törlésre. A
Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges
adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
9.4. A Játékos a Játék során kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan tehet jognyilatkozatokat személyes
adatai kezelésével kapcsolatosan. A visszavonó nyilatkozatot a Szervező öt munkanapon belül
dolgozza fel.
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. A Játékosok vagy a játékszabályzat 5.1 pontja szerinti regisztrációt lefolytató kiállítók hibás (pl.
névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) vagy késedelmes adatközléséért, a
Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2. Szervező kizárja a felelősségét minden, a regisztráció során használt weboldal, informatikai
rendszer, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt,
az informatikai rendszert, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező
semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező kizárja a felelősségét a weboldal, az informatikai rendszer, illetve az azt működtető szerver
rajta kívülálló okból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt ezek bármelyike nem vagy
korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
11. INFORMÁCIÓK
További részletes információk a Játékkal kapcsolatban a következő weboldalon érhetőek el:
www.lakas2019.hu
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt a játék során – a változást megelőzően legalább 10
nappala Szerencsejáték Felügyelet számára az SZF02 sz. nyomtatványon benyújtott és a módosított
Játékszabályzatot is tartalmazó bejelentés teljesítése mellett – egyoldalúan megváltoztassa, azzal, hogy
a változtatás a Játékosok érdekeit nem sértheti.
Budapest, 2019.08.21.

Net Média Zrt.
Szervező

