Reklámakció
„Garnier Tissue Mask – #maszkolunk“
Magyarország
1. Nyereményjáték szabályai
Ennek a dokumentumnak a tárgya a „Garnier Tissue Mask - #maszkolunk“
reklámakció (tovább csak „játék”) szabályainak (tovább csak „szabályzat”) teljes és
világos igazítása. Ez a szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelező jelleggel
igazítja a játék szabályait a fogyasztóknak szánt reklámanyagokban. Ez a szabályzat
csupán e dokumentum írásbeli függelékei formájában lehet módosítva, azonos módon
közzétéve, mint ez a dokumentum.
A játék Szervezője
NMDS,s.r.o.
KSH-szám: 03864651
Bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékben ügyszám alatt: C
239182, székhellyel: Na Zátorce 339/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6
(tovább csak „Szervező”)
A játék Lebonyolítója
L’Oréal Magyarország Kft.
(1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., cg.: 01-09-268100)
(a továbbiakban csak „Lebonyolító”)
2. A játék időtartama és helyszíne
A játék 2017.IV. 10-től 17,00 órától tart 2017. IV. 28-ig 23,59 óráig Magyarország
területén (tovább csak „játék időtartama” és „játék helyszíne”).
3. Részvétel a játékban
3.1 A játékban ezek a játékosok vehetnek részt (tovább csak „Játékosok”):
- 18 év feletti, magyarországi postai címmel rendelkező természetes személyek, akik
megvásárolták a Garnier textil maszk terméket
- azok, akiknek érvényes profiljuk van az Instagramon, és nem csak a játék időtartama
alatt.
3.2 A játékból kizárásra kerülnek ezek a személyek:
- Azok a játékosok, akik a játék céljából más személyek Instagram profilját használják
fel,
- Azok a játékosok, akik hamis adatokkal regisztrálnak az Instagramon,
- Azok a játékosok, akiknek az Instagram profiljuk a „privát profilra” van
kapcsolva

- Azok a játékosok, akik a játékon harmadik személy tulajdonában lévő Instagram
profillal vagy e-mail címmel vesznek részt. Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem
vállal felelősséget bármilyen per kialakulásáért, amely ezzel a csalárd magatartással
kapcsolatban keletkezik.
4. Nyeremények a játékban, a játék folyamata, nyertes meghatározási
mechanizmusa.
4.1 A játék főnyereménye egy kétszemélyes wellness hétvégés voucher 230.000 HUF
értékben a Grand Hotel Kempinski High Tatras-ban. Két éjszakáról van szó a deluxe
Room Lake View-ban. Az ár tartalma: 2* reggelit (amerikai büfé formájában), 2*
vacsora (3-fogásos menü), edzőterem, medence, száraz és gőz szauna, pezsgőfürdő,
relaxációs helység. A voucher az átvétele napjától 365 napig érvényes. A Szervező a
nyertest az Instagramon küldött privát üzenetben értesíti. A főnyereményt egy játékos
kapja meg.
A játékos az Instagram profilja segítségével küld egy fényképet magáról és közeli
ismerőséről a #maszkolunk hastag alatt. E hastag hozzáadásával a játék időtartama
alatt a feltöltött fénykép részévé válik a „Garnier Tissue Mask - #maszkolunk
játéknak, melynek főnyereménye egy hétvége a Grand Hotel Kempinski High
Tatras-ban.
A játék koncepciója:
1. Válasszon valaki közeli ismerőst
2. Vigyék fel a Garnier textil maszkot és beszélgessenek valami emlékről,
titokról, beismerésről vagy valami váratlanról.
3. Örökítse meg ezt a pillanatot fényképen, videón, vagy boomerangon és írja
hozzá, mi volt a téma.
4. Mindezt posztolja IV. 28-ig az Instagram profilján #maszkolunk hastaggal és
nyerjen kétszemélyes hétvégét 230.000 HUF értékben a luxus Grand Hotel
Kempinski High Tatras-ban.
A játékos részvételével kijelenti és garantálja, hogy:
– amennyiben a komment szövege szerzői jogi védelem alá esik, a szöveg eredeti
szerzője engedélyezi a játékosnak a művének felhasználását a saját keresztneve és
vezetékneve feltüntetése nélkül, továbbá hozzájárul az alkotás bármilyen módú
felhasználásához amennyiben ez összhangban van ezzel a szabályzattal;
– hozzájárul a szöveg közzétételéhez, az alkotás módosításához és felhasználásához
bármilyen célokra, melyek ebben a szabályzatban vannak meghatározva, és az alkotás
felhasználásához a Lebonyolító reklám és kereskedelmi anyagaiban;
– A küldött komment saját szellemi műve (alkotása) és kizárólagos jogosultsága van
az ilyen alkotás tulajdonjogai végrehajtásához.
- Megvásárolta a Garnier textil maszkot
- Amennyiben a fotón, videón vagy boomerangon egy közeli ismerős szerepel,
a játékos ettől a személytől megszerezte az összes megkövetelt hozzájárulást,
hogy az adott fényképet, videót vagy boomerangot nyilvánosan posztolhatja a
játék céljából.
5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A Lebonyolító a játék kiértékelése után tizennégy (14) munkanapon belül
kapcsolatba lép a nyertessel éspedig az Instagramon küldött privát üzenet formájában,
melyben a játékost megkéri az e-mail cím elküldésére a nyeremény elküldése
érdekében.
A Lebonyolító a játék lejárta után maximum három munkanap alatt kétszer lép
kapcsolatba a nyertessel. A nyertes privát üzenet formájában kell, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Lebonyolítóval három (3) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes
nem lép a Lebonyolítóval kapcsolatba, elveszíti a jogát a nyereményre és másik
nyertes lesz kiválasztva. A másik nyertes azonos módon lesz felszólítva, mint a fő
nyertes. A Lebonyolító így a főnyereményről csak a nyertest fogja informálni, éspedig
Instagramon küldött privát üzenet formájában.
Amennyiben a Lebonyolítónak további kiegészítő információra van szüksége a
nyeremény sikeres átadása érdekében, a feljebbiekben említett formában teheti ezt
meg. Amennyiben a nyertes nem lép a Lebonyolítóval kapcsolatba, elveszíti a jogát a
nyereményre és másik nyertes lesz kiválasztva. Amennyiben a nyertes a nyereményt
elutasítja, elveszíti a nyereményhez való jogát és a Lebonyolító saját megítélése
szerint nyújthatja a nyereményt további játékosnak, aki ez szerint a szabályzat szerint
a következő a sorrendben.
A játékos egyetért, hogy a részvétel a játékban önkéntes.
A játékos hozzájárul, hogy nyeremény esetén a Szervezőnek és a Lebonyolítónak
jogában áll a főnyeremény nyertesének nevét, nyeremény tényét és az ő nyereményét
közzétenni az adott poszt kommentjében. Minden játékos az egész játék időtartama
alatt csak egy nyereményt szerezhet. Nyertes kizárólag egy háztartásból csak egy
személy lehet.
5.2 A nyeremény ajánlott postai küldeménnyel lesz kiküldve a nyertesnek arra a
címére, amelyet a privát üzenetben adott meg, legkésőbb 2 hónappal a játék
befejezése után.
6. Záró rendelkezések
6.1 Sem a Lebonyolító sem a Szervező nem felelnek semmilyen technikai probléma
miatt, amely az internet hálózat vagy más elektronikai eszköz általi adatátvitelkor lép
fel.
6.2 A játékban való részvétellel ill. fénykép feltöltéssel a #maszkolunk hastag alatt a
játékos kifejezi a beleegyezését a játékszabályokkal és vállalja, hogy ezeket teljesen
betartja. A játékkal kapcsolatban keletkezett jogokra és kötelességekre, melyeket ez a
szabályzat nem szabályoz, Magyarország jogi előírásai vonatkoznak.
6.3 A Lebonyolító fenntartja jogát bármikor változtatni vagy módosítani a
játékszabályokat vagy a játékot teljes mértékben beszüntetni indok megadása nélkül
és alternatívát szabni, valamint az egyes nyereményeket helyettesíteni más hasonló
típusú és árban megfelelő nyereményekkel. Bármilyen Játékszabály változás, játék
megszüntetése és az egyes nyeremények helyettesítése másokkal írásban történik és a
játék weboldalain lesz feltüntetve.

6.4. A játékban való részvétel vagy pénzügyi kompenzálás kifizetésének követelése a
tárgyi nyeremények helyett nem lehetséges és a játékos nem jogosult követelni a
tárgyi nyeremények cseréjét, bármilyen módon reklamálni a nyereményeket vagy az
átvett nyeremények hibás teljesítésével kapcsolatban jogot alkalmazni. A Lebonyolító
továbbá nem felel semmilyen kárért, melyet esetleg a Játékos a játékban való
részvétellel vagy a nyeremény szerzésével kapcsolatban szenved el.
6.5 A Lebonyolító fenntartja jogát kizárni a játékból azokat a Játékosokat, akiknél
jogosan feltételezi a csaló vagy tisztességtelen eljárást vagy a jó erkölcsbe ütköző
eljárást, ami a játék végeredményét befolyásolhatja harmadik személyek által is,
éspedig a döntésének magyarázata nélkül is. A Lebonyolító fenntartja jogát nem
megítélni vagy átadni a nyereményeket abban az esetben, ha a nyertes megsérti a
játékszabályokat vagy a játékosok bármilyen olyan kezdeményezése miatt, ami
ellentétben van a jó erkölccsel.
6.6 A játékban való jelentkezéssel a játékos beleegyezik abba, hogy a játékban képes
vagy audiovizuális bejegyzések készülhetnek személyéről és ezek kommunikációs
eszközökben vagy a játék Lebonyolítója vagy Szervező reklámanyagaiban lesznek
közzétéve a nyertes neve és keresztneve, nyeremény adatainak és a nyeremény
értékének feltüntetésével. A játékosnak nincs joga semmilyen jutalomra a személye
képes vagy audiovizuális bejegyzések készítésével kapcsolatban és ezzel
kapcsolatban lemond bármilyen pénzügyi vagy vagyoni követelésekről, melyek
keletkeztek vagy keletkezhetnek neki.
6.7 A játékba való jelentkezéssel a Játékos hozzájárul a benyújtott személyi adatok
feldolgozásához a jelentkezésben megadott mértékben és nyeremény esetében
ugyanúgy a nyeremény adatainak és értékének, a nyertes kézbesítési címének
feldolgozásához, a nyertesről készült képes vagy audiovizuális bejegyzések
feldolgozásához, melyeket a Lebonyolító szerez a Játékostól a Lebonyolító mint
menedzser vezette játék céljából, és az ő esetleges feldolgozásukhoz a feldolgozó
által, aki a játék Szervezője, a játék megrendezése céljából, és a Játékos esetleges
nyerése esetében az adók igazgatása céljából és a játék végeredményének
kommunikációs eszközökben való nyilvánosságra hozatala céljából és a Lebonyolító
vagy Szervező reklámanyagaiban való felhasználás céljából, éspedig egyéves
időszakra a játék befejezése és a játékból származó igények lebonyolítása után.
Továbbá hozzájárul a személyi adatok felhasználásához név, vezetéknév mértékben,
beleértve az esetleges e-mail címet, kereskedelmi vagy szolgáltatások nyújtása
céljából, kereskedelmi hírek megküldése érdekében elektronikai úton az információs
társadalom bizonyos szolgáltatásairól szóló 480/2004 sz. törvény és annak későbbi
módosításainak értelmében, továbbá azok átadásához a Lebonyolítóval kapcsolatban
lévő személyeknek a mondatban feljebb említett célokból, éspedig ötéves időszakra a
játék befejezése után.
6.8 A személyi adatok automatikusan elektronikus formában lesznek feldolgozva. A
játékos továbbá tudomásul veszi, hogy a személyi adatokról szóló 101/2000 törvény
és annak későbbi módosításainak 11, 12, 21 §§ értelmében jogai vannak, azaz a
személyi adatok közlése önkéntes és a feldolgozásukkal való beleegyezését bármikor
ingyenesen visszavonhatja a Lebonyolító, bármilyen jövőbeli adminisztrátor vagy
Szervező címén (a feldolgozás beleegyezésének visszavonása esetén az illetékes

személyi adatok ki lesznek törölve vagy más módon likvidálva lesznek), hogy
hozzáférési joga van a saját személyi adataihoz (beleértve a feldolgozásuk mértékét és
célját és bármilyen elérhető információt a forrásról) és joga van ezen adatok
kijavításához, helytelen személyi adatok blokkolásához, likvidálásukhoz stb..
Kétségek esetén, hogy a személyes adatok feldolgozása ellentétben van a játékos
privát vagy személyes élete védelmével vagy törvénnyel ellentétes, a Játékos
felkérheti a Lebonyolítót, bármilyen jövőbeli kezelőt vagy a Szervezőt magyarázat
benyújtására és a hibás állapot azonnali eltávolítására, esetleg az Adatvédelmi
hivatalhoz fordulhat.
6.9 A játékból ki vannak zárva a játék Lebonyolítójának és Szervezőjének összes
alkalmazottja, a Szervezővel vagy Lebonyolítóval a játék szervezésén másképpen
együttműködő természetes személyek, és a fentiekben említett személyekhez közel
álló személyek. Abban az esetben, ha a játék nyertesévé az így kizárt személy válik, a
Lebonyolító a saját megítélése szerint a nyereményt a szabályzat szerinti következő
játékosnak adhatja, esetleg már reklám vagy jótékony célokra használhatja fel.
6.10 A nyertesek a törvény értelmében ingyenes hozzájárulásukat adják a cikkük
játékpostra való elküldésének pillanatával a Lebonyolítónak minden olyan célra való
felhasználáshoz, mely érdekében ki lett alakítva, főleg a Lebonyolító kereskedelmi és
reklámcéljaira, éspedig idő és helyszíni korlátozás nélkül.
6.11 A Szervező kijelenti, hogy az Instagramot üzemeltető társaság teljes mértékben
mentesült bármilyen kötelezettségek alól, melyek ebből a játékból származhatnának
neki. A Szervező kijelenti, hogy ez a játék semmilyen módon nincs szponzorálva,
támogatva vagy igazgatva az Instagram társaság által és sehogy sem függ vele össze.
6.12 Ez a teljes szabályzat a játék oldalain van közzétéve. Eltérés esetén, amely a
játék prezentálására szolgáló bármelyik reklámanyagban feltüntetett rövidített
szabályzat szövege, és ez között a játék weboldalain megjelenített szabályzat között
léphet fel, a komplex szabályzat az irányadó.
Budapest, 2017. Április 4.
L’Oréal Magyarország Kft.

