Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium nyereményjáték
SZABÁLYZAT
(2018. december 15.- 2019. március 24.)
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.,
Cg.: 02-09-073887, Adószám: 20367664-2-02) nyereményjátékot szervez (továbbiakban:
Játék).
1. A játékban való részvétel feltételei
a) A Játékban azok a - 2.a.) pontban meghatározott - természetes személyek vehetnek részt,
akik a Játék ideje alatt, azaz 2018. december 15. napja és 2019. március 24. napja közötti
időszakban a Planetáriumba, illetőleg a Varázsóra előadásokra belépőjegyet vásárolnak. A
Planetáriumba, illetőleg a Varázsóra előadásokra történő első jegyvásárlás alkalmával a
látogatók egy üres nyereményszelvényt kapnak. Erre a nyereményszelvényre szükséges a
látogatóknak három darab pecsétet összegyűjteni. A látogatók a Planetáriumba történő
belépés során, illetőleg a Varázsóra előadásokra történő belépések alkalmával a már
megvásárolt belépőjegyük ellenőrzésekor belépőjegyenként egy pecsétet kapnak a
nyereményszelvényükre.
A látogatóknak a három pecséttel ellátott érvényes nyereményszelvényeket a személyes
adataikkal kitöltve a Zsolnay Negyed Látogatóközpontjában található Infoponton szükséges
leadniuk.
A látogatóknak ahhoz, hogy a nyereményszelvényüket le tudják adni és a
nyereményjátékban érvényesen részt tudjanak venni, a szelvény leadásakor egy a Zsolnay
Negyed Látogatóközpontjában dolgozó munkavállaló által a Planetáriumról szóban feltett
egyszerű kvíz kérdésre helyes választ kell adniuk.
Az egyéni látogatók és a csoportosan érkezők is részt vehetnek a nyereményjátékban. A
csoportosan érkezők annyi nyereményszelvényt kapnak, ahány jegyet megvásároltak. A
teljes árú és a kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus) jegyekkel is részt lehet venni a
játékban.
A Játékban való részvétel a hivatalos részvételi és játékszabályok automatikus elfogadását
jelenti.
Az érvényes nyereményszelvényt leadók közül kerül 2019. március 24. napján kisorsolásra a
nyertes személye.
2. A Játékban kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek
megfelel (Játékos):
a. Magyarországon tartózkodó, nagykorú, természetes személy (korlátozottan cselekvőképes
nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult,
amennyiben ő megfelel a játékszabályzatban foglalt feltételeknek);

b. 2018. december 15. napja és 2019. március 24. napja közötti időszakban a Planetáriumba,
illetőleg a Varázsóra előadásokra minimum 3 darab belépőjegyet vásárolnak.
A Játékosok a 3 pecsétet úgy is össze tudják gyűjteni, hogy nem csak az egyik helyszínre
vásárolnak három belépőjegyet, hanem a két helyszínre választásuk szerint kombinálva
gyűjtik össze a belépőjegyek után a három szükséges pecsétet.
c.
A Játékosok a jegyvásárláskor kapott nyereményszelvényen három darab pecsétet
gyűjtenek össze, majd az érvényes nyereményszelvényeket a személyes adataikkal kitöltve a
Zsolnay Negyed Látogatóközpontjában található Infoponton leadják.
d. A játékosok ahhoz, hogy a nyereményszelvényüket le tudják adni és a nyereményjátékban
érvényesen részt tudjanak venni a szelvény leadásakor egy a Zsolnay Negyed
Látogatóközpontjában dolgozó munkavállaló által a Planetáriumról szóban feltett egyszerű
kérdésre helyes választ kell adniuk.
3. A Játék időtartama: 2018. december 15. napjától 2019. március 24. napjáig tart
A sorsolás időpontja: 2019. március 24. 16 óra (nem nyilvános)
4. A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
4.a)Nyereményszelvény kitöltése
A Játékosnak az adatok megadása során egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a
saját nevét, lakcímét, telefonszám és e-mail címét.
A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel. A nyereményszelvényt
csak abban az esetben fogadja el a Szervező, ha a Játékos minden kötelezően kitöltendő adatot
helyesen megad.
A Játékban való részvétel feltétele a teljes, valósághű nyereményszelvény kitöltés,
valamint az, hogy a Játékos elfogadja jelen hivatalos Játékszabályzatot. A valóságnak nem
megfelelő adatokat megadó játékos, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a
Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal
felelősséget az esetlegesen hibásan kitöltött nyereményszelvényekért.
A nyereményszelvény kitöltése és annak a Zsolnay Kulturális Negyed Látogatóközpontjában
található infóponton történő leadása a Regisztráció a Játékszabályzat automatikus elfogadását
jelenti.
4.b) Nyeremények
Nyeremény: 102.000 Ft értékű két fő részére szóló ötnapos római városlátogatás, mely
magában foglalja az utazást busszal, szállást, csoportvezetést, szervezési költséget.
Nyeremények sorsolása
A nyeremény sorsolásának időpontja: 2019. március 24. napja
helyszíne: a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. székhelye ( 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos
utca 37.)

A sorsolás kézi húzással történik, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 3
munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.
A nyertest a Szervező a nyereményszelvényen megadott e-mail címén, illetőleg a
telefonszámán sms-ben értesíti, a nyertes nevét a Zsolnay Kulturális Negyed a honlapján
közli. Amennyiben a nyertes az értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező
ismételt e-mailes értesítést küld.
Ha a nyertes az ismételt értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, tartaléknyertes
sorsolására kerül sor. Amennyiben a tartaléknyertes 2 munkanapon belül nem válaszol, a
Szervező ismételt értesítőt küld részére. Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik,
második tartalék nyertes kisorsolására nem kerül sor.
4.d) A Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok:
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyertes a
nyereményt utalvány formában fogja megkapni.
A nyeremény átvehető 2019. év április 10-ig a 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9 szám alatti
Forrás Üzletház földszintjén.
4. e) A Játékkal kapcsolatos információk
Egy játékos több érvényes nyereményszelvénnyel is részt vehet a nyereményjátékban.
5. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi
kötelezettségek teljesítése a nyereményszelvényeken megadott adatokat kezeli.
A beérkezett, a Zsolnay Kulturális Negyed Látogatóközpontjában található Infoponton leadott
nyereményszelvények alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, mobiltelefonszáma, e-mail
címe és a lakcíme.
A nyertes, tartaléknyertes által beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes
neve, postázási címe, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az
esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további
adatok.
A beérkezett nyereményszelvények alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat a
Szervező cég dolgozza fel.
A Játékos a nyereményszelvény Zsolnay Kulturális Negyed Látogatóközpontjában
található Infoponton történő leadása alkalmával tudomásul veszi és elfogadja a jelen
játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz,
hogy:

i. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes
hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a
Játékban való részvétellel, a nyereményszelvény leadásával, illetve a személyes adatok
önkéntes megadásával adja meg
ii. nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza;
iii. a nyeremények átadásáról esetlegesen készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes
egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli
korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló, többször módosított 2003. évi C. törvény
alapján a Játékszabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és a megjelölt
adatkezelők, adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását
írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra, továbbításra - ide nem értve a jogszabályokban meghatározott
eseteket.
Az adatokat a Szervező a cél eléréséhez szükséges ideig, azaz a játék végéig, vagy az
adattulajdonos törlési kérelmének elintézéséig kezeli. Az adatkezelésre jogosult a jelen
szabályzatban megjelölt Szervező. Szervező részéről az erre kijelölt munkavállalóik, valamint
mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az adatkezelésre, az adatok
megismerésére. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását írásban, a Szervező
Székhelye címére küldött ajánlott levélben,
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak
helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért
bírósághoz fordulhat.
7. A játékosok jogai, jogorvoslati lehetőségei a személyes adatok kezelése körében
A játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:
a)tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b)személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, amennyiben az
adatkezelés jogellenes, hiányos, vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, vagy
amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés határideje lejárt, illetve
amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.
A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az
adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi
jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban
meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál.
A tájékoztatási, helyesbítési, törlési igényt postai úton, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit
Kft. 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. szám alatti címére kell eljutatni. A Szervező
haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli
az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre. A Játékos az Info.tv., valamint a
Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
8. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a. Szervező, azaz a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói
b. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 685. § b)
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
9. További információ
A Jelen Játék Adatkezelője a Szervező. A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott
döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.
A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen
Játékszabály 2. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze
vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható kivételes körülmények felmerülése
esetén. A promóció játékszabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes
értesítése nélkül.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a
Szervező nem vállal felelősséget.

10. Adók és közterhek
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék
megfizetését Szervező vállalja.
A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.
11. Információ a Játékról
A hivatalos Játékszabály megtalálható a http://www.zsolnaynegyed.hu/ oldalon.
A Játék ideje alatt a Szervező információs e-mail címet (latogato@zsn.hu-n) üzemeltet,
melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.
Pécs, 2018. december 01.

