„MY DREAM LOOK” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT
RÉSZVÉTELI FELTÉTEL

A „My Dream Look” nyereményjátékának (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezői:
E.ON Hungária Zrt.
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: Cg.01-10-043518)
Design Terminál Nonprofit Kft.
(székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1., cégjegyzékszám: 11-09-024678)
(a továbbiakban együttesen: Szervezők, külön-külön: E.ON ill. Design Terminál)
A Nyereményjáték megszervezésére a Design Terminál által 2017. április 1. napján a Ludwig Múzeumban
megrendezésre kerülő Mercedes-Benz Fashion Week Budapest rendezvény (a továbbiakban: Rendezvény) keretében
kerül sor.
A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Design Terminál látja
el.
I.

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt vehet – a jelen pontban külön felsorolt személyek kivételével - minden olyan 18. életévét
betöltött, cselekvőképes, Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel, valamint érvényes, fényképes
személyazonosító okmánnyal rendelkező természetes személy, aki a 2017. április 1. napján szervezett Rendezvényen
megjelenik vagy annak live stream-jét követi, lefotózza a Rendezvényen bemutatott divattervezők őszi-téli
kollekciójából kedvenc outfit-jét (ha live streameli a Rendezvényt, akkor print screen-eli azt) és feltölti Instagramra a
#eonhungaria #tomorrowison #MBFWBP és a #mydreamlook hashtagek együttes használatával és regisztrál a mbfwcentraleurope.com weboldalán a MY DREAM LOOK fülön 2017. április 2. éjfélig. További feltétel, hogy a
Nyereményjáték jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételének megfeleljen.
A Nyereményjátékra a Rendezvény helyszínén az E.ON hostesseinél lévő tableten, illetve saját eszközről a
Rendezvényen vagy távolról is, a mbfw-centraleurope.com oldalon regisztrálva jelentkezhet minden a fentiekben
meghatározott természetes személy.
A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők és a Nyereményjáték szervezésében, valamint
lebonyolításában közreműködő gazdasági társaságok tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és ezen
személyeknek a 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Szervezők a jelen Játékszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a Rendezvény teljes időtartama alatt, a
Rendezvényen felállított E.ON Lounge promóciós ponton és az mbfw-centraleurope.com weboldalon folyamatosan
elérhetővé teszik.
A Nyereményjátékban résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a Szervezők a
tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállalnak.
A Szervezők kizárják felelősségüket az érintettek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a
résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a résztvevő a jelen
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Játékszabályzatban foglalt feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal
kapcsolatban bármilyen kifogást emel, úgy a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.
II.

A Nyereményjáték helye, ideje és tárgya

Nyereményjáték helyszíne: Mercedes-Benz Fashion WeekBudapest, Ludwig Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell
u. 1.), illetve a mbfw-centraleurope.com weboldal
Nyereményjáték időtartama : 2071. április 1. 12:00- április 2. 23:59
A nyeremény:
Azon résztvevők közül, akik megjelennek a Rendezvényen vagy live stream-en követik azt, és a Nyereményjáték
időszakában regisztrálnak az mbfw-centraleurope.com weboldalán a MY DREAM LOOK fülön, és lefotózzák a
Rendezvényen bemutatott divattervezők őszi-téli kollekciójából kedvenc outfit-jüket (ha live streamelik a
Rendezvényt, akkor print screen-elik azt) és feltöltik Instagramra a #eonhungaria #tomorrowison #MBFWBP és a
#mydreamlook hashtagek együttes használatával, illetve megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, a
Szervezők sorsolás útján, kisorsolnak 1 db nyertest és 2 db tartaléknyertest a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint.
A nyertes nyereménye a Rendezvény valamely divatbemutatóján látott és a Nyereményjáték keretében Instagramra
feltöltött kedvenc designer outfit-je vagy a tervezőtől választott más ruhadarab, a tervező által méretre igazítva,
maximum 300.000, -Ft, azaz háromszázezer forint értékben.
III. A sorsolás, a nyertes értesítése, a nyeremény átadása
A Nyereményjáték időtartama alatt beérkezett regisztrációkat a Design Terminál informatikai rendszerében rögzíti és
leválogatja azokat, amelyek érvényesek, azaz megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és azok közül a
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján sorsolja ki a nyertest és a tartaléknyerteseket. A nyertes
kisorsolását követően a kihúzásuk sorrendjében a tartaléknyertesek között sorrend alakul ki.
A sorsolás 2017. április 7-én történik.
A sorsolás helyszíne a Design Terminál telephelye: 1053 Budapest, Kálvin tér 3.
A nyertest az online regisztráció során megadott elérhetőségeken értesítik a Szervezők a sorsolást követő 15 napon
belül.
A nyeremény átvételére egy, a nyertessel és a tervezővel egyeztetett időpontban kerül sor.
A nyeremény készpénzre nem váltható, nem átruházható és nem visszatéríthető.
Amennyiben a nyertes a nyereményért nem jelentkezik az értesítést követő maximum 5 munkanapon belül, úgy a
nyeremény átvételére való jogosultságát automatikusan elveszti.
Szervezők ezúton hívják fel a figyelmet, hogy a nyertes, illetve a sorrendben előrébb álló tartaléknyertes helyébe akkor
léphet a kihúzásuk sorrendjében tartaléknyertes, ha a nyertes (vagy a sorrendben előrébb álló tartaléknyertes) nem
felel meg a Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek, vagy a nyereményről történő értesítésre nem
reagál, nem elérhető a Szervezők számára a kiértesítést követő 5 munkanapon belül, vagy visszautasítja a
nyereményét.
A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes a Design Terminál adatbázisában szereplő személyes adatainak
valóságát fényképes azonosító okmánnyal igazolja a nyeremény átvételének alkalmával.
Abban az esetben, ha a nyertes bármely ok miatt nem tudja igénybe venni a nyereményt, úgy azzal kapcsolatban
követeléssel a nyereményjátékot Szervezőkkel szemben nem léphet fel.
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A Nyereményjáték menetében, szabályaiban, valamint nyereményben történő bármilyen változásért a
Nyereményjáték Szervezői nem vállalnak felelősséget. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a
Nyereményjátékot bármikor, akár nyertes hirdetése nélkül is lezárják.
A Szervezők a Nyereményjáték lebonyolításával, szabályaival kapcsolatban sem a résztvevőkkel, sem harmadik
személyekkel szemben jogvitába nem bocsátkoznak, felelősségüket teljes körűen kizárják.
IV. Személyi jövedelemadó és egyéb adókötelezettség
A nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket a Szervezők viselik. A nyertest a nyereménnyel
kapcsolatosan nem terheli sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével
összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások őt terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyére
és az onnan való hazautazás költsége, stb.).
V.

Adatkezelési szabályok

A jelen Játékszabályzatot a részvevők a regisztrációval automatikusan elfogadják.
A Nyereményjátékban résztvevők az online regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a regisztráció során általa
megadott személyes adataikat a Szervezők, mint adatkezelők legfeljebb öt évig kezeljék az információs és
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a

megadott adataikat a Szervezők - kizárólag saját - direktmarketing célokra felhasználják, és a megadott
elérhetőségeiken címzett reklámküldemények útján ajánlatokról, akciókról tájékoztassa elektronikus hírközlési, vagy
azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján. A Szervezők, a résztvevők által megadott adatokat a fenti célból
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
kezelik.
A résztvevők jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy megadott adataikat a Szervezők
- a résztvevő ellenkező tartalmú nyilatkozatának Szervezők által történő kézhezvételéig - minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló piackutatás és közvetlen
üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassák.
Amennyiben a résztvevő az adatai további direktmarketing célú felhasználását meg kívánja tiltani, ezt a Szervezők
részére címzett levélben bármikor írásban megteheti. A résztvevő tiltakozhat továbbá személyes adatainak egyéb
kezelése ellen is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve Szervezők a
jogszabályban meghatározott határidőt elmulasztják, úgy a részvevő bírósághoz fordulhat a 2011. CXII. törvény 22 § ban meghatározott módon.
A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Nyereményjáték során, és különösen nyereményre való jogosultságuk
megállapítása alkalmával az online regisztráció során (név, születési év, e-mail cím, telefonszám, instagram profil link)
személyes adatok megadása szükséges, amelyre a válaszadás önkéntes. Amennyiben a résztvevő a feltett kérdésekre
válaszol, úgy tudomásul veszi, hogy megadott adatai a Szervezők számára hozzáférhetővé válnak. A résztvevők
tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők
hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen felvételek akár egészben, akár részleteiben külön díjazás nélkül a Szervező, egyéb
közreműködők által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélkül, a Szervezők választása szerint a nyertes nevének
feltüntetése mellett nyilvánosságra hozatal útján felhasználására kerüljenek.
Az adatszolgáltatás önkéntes, de a Nyereményjátékban való részvételnek feltétele.
Az adatfeldolgozást a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervezők erre kijelölt munkatársai végzik.
A Szervezőket nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevő szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően
helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
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A Nyereményjátékban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik
és elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékszabály módosításának jogát a
Szervezők fenntartják.

Budapest, 2017. március 31.

E.ON Hungária Zrt. és Design Terminál Nonprofit Kft.
Szervezők
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