RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1. A Szervezők
Az "I love Deichmann" nyereményjátékot (továbbiakban "Nyereményjáték") a Mediator
Group Reklámügynökség Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58.) a Deichmann Cipőkereskedelmi
Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos út 19-25.) megbízásából szervezi (továbbiakban
"Szervezők”).
2. Részvétel az online játékban
A nyereményjáték 2016. 08. 22-én kezdődik és 2016. 10. 31-én 23:59-kor fejeződik be. A
részvétel ingyenes és vásárláshoz nem kötött. A nyereményjátékban való részvétellel és a
részvételi feltételekhez kapcsolódó checkbox aktiválásával a résztvevő elfogadja a részvételi
feltételeket, valamint a nyereményjáték határidejét.
Részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött személy, aki állandó magyarországi
lakcímmel rendelkezik (továbbiakban "Résztvevő”).
A Szervező munkatársai és/vagy üzleti- és együttműködő partnerei, valamint azok
hozzátartozói és velük egy háztartásban élő személyek a játékban nem vehetnek részt. A
nyeremény át nem ruházható.
A részvétel kizárólag a Résztvevő saját maga által készített videó feltöltésével érvényes.
Bármilyen más forrásból és szerzőtől eredő mű részben vagy egészben történő felhasználása a
részvételi feltételek megsértését jelenti, és az adott résztvevő kizárását vonja maga után. A
felvételeken csak a Deichmann üzleteiben vásárolt cipők szerepelhetnek.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja a jogát, hogy az érintett
személyeket kizárja a játékból, illetve adott esetben visszamenőleg is megtagadhatja a
nyeremények kiadását. A megadott személyes adatok helyességéért a Résztvevő a felelős. A
személyes adatok a valóságnak kell, hogy megfeleljenek, ellenkező esetben a Szervező az
adott személyt kizárhatja a játékból.
A játékban való részvétel csak online lehetséges, a landing oldalon való regisztrációval a
kisfilm feltöltése után. A részvétel és a nyerési esély vásárláshoz nem kötött. A részvételhez
kapcsolódó költségeket a Résztvevő állja (pl. internetkapcsolat).
A játék 2016. 10. 31-én, 23:59-kor lezárásra kerül. A megkésett feltöltéseket és
regisztrációkat már nem áll módunkban figyelembe venni, amennyiben a késedelem oka nem
a Szervező gondatlanságára vezethető vissza.
3. Nyeremények és a nyertesek kiértesítése
3.1. A nyertesek kiválasztása és kiértesítése
A nyertesek kiválasztása a filmet feltöltők közül kerül kiválasztásra, 2016.11.10-én a
beérkezett pályázatok zsűrizését követően. A zsűri kiválaszt 3 nyertest. Egy, maximum 1
perces videófilmet kell készíteni és feltölteni az ilovedeichmann.hu weboldalra. A feltöltött

filmek ellenőrzésre kerülnek a Deichmann marketingosztálya által, hogy nyilvánosságra
hozhatók-e és nem tartalmaznak-e másokra, a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.-re sértő
tartalmat. A beérkezett pályázatok a feltöltés és ellenőrzés után felkerülnek az
ilovedeichmann.hu oldalra, a zsűri pedig az összes beérkezett pályázat közül választja ki a 3
nyertest. A nyerteseket 2016.11.15-ig értesítjük a regisztrációkor megadott e-mail címen. A
nyertesek írásban történt értesítése után hét naptári nap áll a rendelkezésükre, hogy felvegyék
a kapcsolatot a Szervezőkkel. A Deichmann fenntartja magának azt a jogot, hogy a zsűrizés
alapján pótnyertest válasszon 2016. 11. 23-án, kárpótlás adása nélkül.
3.2. Nyeremények
Főnyeremény: A fődíj egy 2 fős utazás Ibizára. A nyeremény magába foglalja a
következőket: egy előre egyeztetett időpontra szóló retúr repülőjegyet, valamint egy szállást 4
nap, 3 éjszakára, reggelivel.
További nyeremények:
2. díj: Go Pro Hero Session vízálló kamera
3. díj: 40.000 Ft-os Deichmann vásárlási utalvány
A nyeremények készpénzre nem válthatók, más ajándékra nem cserélhetők, más személyre
nem átruházhatók. Abban a valószínűtlen helyzetben, ha a Szervező nem rendelkezik a
meghirdetett nyereményekkel, fenntartja annak a jogát, hogy a nyereménnyel azonos értékben
felajánljon egy új nyereményt.
A nyertesek zsűri által való kiválasztása a nyilvánosság kizárásával történik. A jogi út kizárva.
4. Megszakítás
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjátékot bármikor, előzetes
bejelentés nélkül fontos okok miatt megszakítsa. Fontos ok miatt történő megszakítás
különösen olyan esetben történhet, ha technikai okok vagy jogi okok miatt a nyereményjáték
rendes megvalósítását a Szervező nem tudja biztosítani. Amennyiben egy ilyen esetet egy
Résztvevő szándékos viselkedése okozza, a Szervezőnek jogában áll ettől a személytől az így
keletkezett kár megtérítését követelni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyes
résztvevőket kizárjon a Nyereményjátékból, így különösen a részvételi feltételek
megsértésekor, vagy ha a résztvevő manipulál vagy egyéb tisztességtelen módszert alkalmaz.
A Szervező utólag is kizárhat Résztvevőket, nyereményeket visszavonhat és visszakövetelhet.
5. Panaszok
A panaszokat a tudomásra jutástól számított 14 napon belül az ok egyidejű megjelölése
mellett írásban kell jelezni a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft., 1134 Budapest, Kassák
Lajos út 19-25. címen vagy a jatek@deichmann.com e-mail címen. Telefonon vagy
megkésetten közölt panaszokat nem áll módunkban figyelembe venni.
6. Személyes adatok / Adatvédelem
Adatkezelő: Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. megbízásából a Mediator Group Kft.
Adatfeldolgozó: Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. megbízásából a Mediator Group Kft.

A Szervező tiszteletben tartja a játékban résztvevők személyhez fűződő jogait. Személyes
adatok alatt azon adatokat értjük, melyek alapján a Résztvevő azonosítása lehetséges, például
név, lakcím, születési adatok és e-mail cím. A Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít,
melyeket a résztvevő önkéntesen ad meg, az adatok megadása tehát önkéntes.
A Résztvevő a regisztrációval elfogadja, hogy a személyes adatait (név, születési adatok,
játékos név, e-mail cím és jelszó) a Szervező a játék lebonyolításához tárolja és feldolgozza.
Amennyiben a Résztvevő online hírleveleket óhajt kapni a cipődivatról, és ehhez a külön erre
a célra létrehozott checkbox aktiválásával kifejezetten hozzájárul, akkor a Szervező a fent
felsorolt személyes adatait a hírlevelek kiküldésével összefüggésben is jogosult kezelni
A Szervező gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, minden technikai, szervezeti
intézkedést megtesz, és kidolgoz minden, a vonatkozó előírások és egyéb ajánlások
érvényesítéséhez szükséges eljárási szabályt.
A Szervező nem értékesíti és nem továbbítja a résztvevők személyes adatait harmadik
személyeknek. A személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozattal
összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek
megvalósításához szükséges időtartamig használjuk fel.
A Résztvevő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992.
évi törvény és a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998.
évi VI. törvény értelmében jogosult tájékoztatást kérni személyes adatairól. A Résztvevőt
kérelmére ésszerű határidőn belül tájékoztatjuk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, székhelyéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. A Résztvevő kérelme esetén ésszerű határidőn belül kijavítjuk,
töröljük és/vagy hozzáférhetetlenné tesszük a Résztvevő személyes adatait, amennyiben ezek
az adatok ténybélileg megalapozatlanoknak, hiányosaknak vagy irrelevánsnak bizonyulnának.
A Szervező által használt adatok vonatkozásában a résztvevőt megilleti a 2011. évi CXII.
törvény 14-19. § -aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési
igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. A Résztvevő tehát mindenkor jogosult a
Szervező által kezelt és feldolgozott személyes adatairól tájékoztatást kérni. Ezen felül a
jogszabályban előírt adatkezelés kivételével a Résztvevő bármikor jogosult a személyes
adatainak kijavítását vagy törlését kérni.
Kérjük, hogy a résztvevők az ezzel összefüggő igényüket vagy a személyes adataiknak
kezelésével kapcsolatos további kérdéseiket, megjegyzéseiket az alábbi címen vagy e-mail
címen jelezzék:
Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. , Kassák Lajos út 19-25., HU-1134 Budapest
E-mail cím: privacy-hu@deichmann.com
Ezen túlmenően a Résztvevő jogosult a digitális hírlevél megrendelésére kattintással adott
beleegyezést, mely a Deichmann SE [cipődivat] termékeinek hirdetésére szolgál, a
hírlevélben megjelenő "Lejelentkezés a hírlevélről" link megerősítésével bármikor
visszavonni.
Kérjük a résztvevőket, vegyék figyelembe, hogy a Szervező kötelessége kiadni a résztvevők
személyes adatait akkor, ha ezt jogszabály, bírósági vagy más hatósági határozat írja elő

nekünk.
Az adatvédelmi leíráshoz tartozó checkbox aktiválásával a résztvevő elfogadja ezeket.
7. Általános rendelkezések
A Szervező fenntartja a változtatás jogát a részvételi feltételek szabályaiban.
A részvételi feltételekre és a Szervező és a résztvevők közötti jogviszonyra kizárólag a
magyar Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.
A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen elveszett, megrongálódott vagy későn
érkező videókkal kapcsolatban, amelyek közvetítői és/vagy adatátviteli hibákból illetve
hálózati, hardver- vagy szoftverproblémákból adódnak.
A Szervező nem vállal felelősséget továbbá a szerver- és internetkihagyásokért, valamint
olyan károkért, melyek az adatforgalommal kapcsolatos visszaélésekből fakadnak.
8. A Résztvevő hozzájáruló nyilatkozata
Az online játékra történő regisztrációmmal kijelentem, hogy nagykorú és cselekvőképes
vagyok. Hozzájárulásomat adom, hogy a személyes adataimat (név, születési dátum, e-mail
cím, játékos név és jelszó) a játékban való részvételhez, illetve ennek a lebonyolításához a
Szervező kezelje, így feldolgozza és tárolja. Amennyiben a hírlevelek fogadásához is
kifejezetten hozzájárultam, a hozzájárulásom magában foglalja a hírlevelek küldésével
kapcsolatos adatkezeléshez és feldolgozáshoz történő hozzájárulást is a jelen szabályzat
feltételeivel összhangban.
A hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok írásban visszavonni a Deichmann
Cipőkereskedelmi Kft., U-1134 Budapest, Kassák Lajos út 19-25. címre küldött levél útján
vagy a privacy-hu@deichmann.com e-mail címre küldött e-mailben.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71035/2013.

