Játékszabályzat
„Készítsen egy fotót a traktoráról” elnevezésű játék

A KITE Zrt.1 által Facebookon szervezett „Készítsen egy fotót a traktoráról” elnevezésű játék (a
továbbiakban: Játék) szabályait, valamint a játékkal összefüggő adatkezelési feltételeket jelen
játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalja össze.

I.

A Játék Szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a KITE Zrt.
levelezési cím: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1.
e-mail cím: info@kite.hu
honlap: www.kite.hu
(a továbbiakban: Szervező)
II.

Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet bárki, aki a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elfogadja és a
Játékszabályzatnak megfelelően jár el.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy
lebonyolításában közreműködő munkavállalók.
A Játékban részt vevők nyertességük esetén hozzájárulnak a KITE Zrt. Facebook oldalán a nevük és
az általuk beküldött fotók közzétételéhez.
A Játékos a Facebook adatlapja/az általa beküldött e-mailben megadott adatai alapján kerül
azonosításra.

III.

A Játék időtartama, eredményhirdetés

A Játék 2022. szeptember 22. napjától 2022. október 23. napjáig tart.
Az eredményhirdetés: 2022. október 24. 10:00 óra.
A nyertesek által készített fényképeket és a nyertesek nevét a KITE Zrt. hivatalos Facebook oldalán
tesszük közzé. Jelen Játékszabályzat a Játék ideje alatt folyamatosan elérhető az alábbi linken:
https://kite.hu/assets/docs/Jatekszabalyzat.pdf
A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

IV.

A Játék menete

A KITE Zrt. fotópályázatot hirdet a legszebb régi John Deere traktor fotójának megtalálására. A játék a
KITE Zrt. Facebook oldalán kerül megrendezésre. A Játékba 1963 és 2001 között gyártott és/vagy
forgalomba hozott gépek fotóját várjuk. A résztvevő játékosoknak a traktor fotóját a traktorfoto@kite.hu
email címre várjuk 2022. szeptember 22 - október 16. között. A játékban történő részvétel feltétele,
hogy a traktor a résztvevő tulajdonában legyen, melyre a KITE Zrt. fenntartja a jogot, hogy
ellenőrizze.
V.

A Nyeremény, a nyertes kiválasztása, a nyeremény kézbesítése

A nyerteseket John Deere ruházati termékekkel jutalmazzuk, valamint az általuk készített fényképet a
KITE Zrt. Facebook oldalának borítóképeként megjelenítjük egy-egy hétig. (a továbbiakban:
Nyeremény).
Az első helyezett nyereménye: John Deere férfi kabát.
A második helyezett nyereménye: John Deere mellény.
A harmadik helyezett nyereménye: John Deere pulóver.
A Játékos a Nyereményt másra nem ruházhatja át. A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező
fenntartja.
A nyertes Játékos kiválasztása:
A beküldött képeket egy 3 tagú zsűri értékeli. A legjobban sikerült fényképeket feltöltjük a KITE Zrt.
Facebook oldalára és 1 héten keresztül szavazásra bocsájtjuk. Minden beérkező fényképet egyszerre
publikálunk, egy albumon belül.
Szavazni az adott képre való kattintás után like-al vagy más reakció gombbal lehet. A három legtöbb
reakciót szerezett fényképet Nyereményben részesítjük. Beküldés után minden játékosnak
visszaigazolást küldünk a fényképéről. A játék lezárása után a fényképek törlésre kerülnek, kivéve azok,
amik felkerültek a Facebook-ra. A fénykép beküldésével elfogadja a jelen Játékszabályzatot és
automatikusan részt vesz a Játékban.
A Nyeremény kézbesítése a nyertes Játékos által megadott kézbesítési címre az eredmény kihirdetését
követő 30 napon belül történik, melynek költsége a Szervezőt terheli. Amennyiben az eredmény
kihirdetését követő 10 napon belül a nyertes Játékosok nem válaszolnak a Szervező megkeresésére,
abban az esetben elvesztik jogosultságukat a Nyeremény átvételére. A nyertes Játékosok által tévesen
vagy hibásan megadott kézbesítési adatokból eredően okozott károkért, illetve az ezekből fakadó
következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

VI.

A játékból történő kizárás esetei

A Szervező kizárhatja, így a nyereményt sem vehetik át azok a Játékosok, akik a jelen Játékszabályzat
rendelkezéseit megszegik, vagy nem felelnek meg a jelen Játékszabályzatban feltüntetett feltételeknek.
A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg, úgy az érintett
Játékost a Játékból kizárhatja technikai és egyéb problémákért a Szervező mindennemű felelősségét
kizárja.
Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el,
valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból
automatikusan kizárásra kerül.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a
Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam

program használatával vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni, illetve a
Játék szervezőjének hátrányt okozni.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a
Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden
olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
VII.

Adatvédelem

A Játék lebonyolítója, a KITE Zrt., mint adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:
a)
Adatkezelés célja
Adatkezelés célja a vásárlói kapcsolattartás, a KITE Zrt. által forgalmazott termékekről és technológiai
eljárások leírásáról, árairól, akciókról, promóciókról, valamint az általa szervezett rendezvényekről,
kereskedelmi, illetve szakmai fórumairól tájékoztatás, megkeresések, illetve meghívó küldése postai
úton, telefonon vagy elektronikus levelezés útján a hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt
elérhetőségekre.
b)
-

A kezelt adatok köre
a Játékban részt vevő neve,
a Játékban részt vevő e-mail címe,
a Játékban részt vevő telefonszáma,
a Játékban részt vevő címe.

c)
Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Játékos hozzájárulása.
d)
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a nyeremény átadásáig tart.
VIII.

Egyéb rendelkezések

A Játékos a jelen Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely
kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen
Játékszabályzat módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan.
A szervező fenntartja magának a részvételi és felhasználási feltételek megváltoztatásának a jogát.
A játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook és Instagram oldalak semmilyen formában nem
vesznek részt, azért felelősséget nem vállalnak.

