VISTA nyereményjáték szabályzat
"Nyerd meg a 2 db Qatar, a 3 db Vista ajándékcsomag vagy az 5 db 10 000
forint értékű Vista ajándékutalvány egyikét!"
2020. február 14. - 2020. február 23. éjfélig
A Vista Utazási Irodák Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.,
cégjegyzékszám: 01-09-067-990) (továbbiakban Szervező) 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
regisztrálnak
a
www.mindenamidoha.vista.hu weboldalon és válaszolnak a 4 db Dohával és
2 db utazási szokásaikkal kapcsolatos kérdésre.
A Játékban való részvétel a hivatalos részvételi és játékszabályok automatikus
elfogadását jelenti.
2. A nyeremény sorsolásán 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) 2020. február 14. 12:00 és 2020. február 23. 23:59 között regisztrál a játékra a
www.mindenamidoha.vista.hu weboldalon, ahol megadja nevét és e-mail
címét.
c) b) 2020. február 14. 12:00 és 2020. február 23. 23:59 között helyesen válaszol
a 4 db Dohával kapcsolatosan feltett kérdésekre.
3. A Játék időtartama: 2020. február 14. 12:00-től február 23. 23:59-ig tart.
A sorsolás időpontja: 2020. február 24. 14:00

4. A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
4. a) Érvényes regisztráció
A Játékosnak az adatok megadása során egyértelműen azonosítható módon kell
megadnia a saját nevét és e-mail címét. A megadott adatok valódiságáért és
teljességéért a Játékos felel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt felelősség nem terheli.
A Játékban való részvétel feltétele a teljes, valósághű Regisztráció, valamint az, hogy
a Játékos elfogadja a hivatalos Játékszabályzatot és Adatvédelmi Nyilatkozatot. A
valóságnak nem megfelelő adatokat megadó regisztráló, 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 hibás
Regisztrációkért.
A Regisztrációnak a Játék időtartama alatt meg kell történnie.
4. b) Nyeremények
Nyeremények:
1 db Qatar ajándékcsomag (repülőgépmodell)
1 db Qatar ajándékcsomag (jegyzetfüzet, tornazsák, toll)
3 db Vista ajándékcsomag (strandlabda, füzet, frizbi, bőröndcímke)
5 db 10 000 Ft értékű Vista ajándékkártya
A nyertesnek az Ajándékkártyát legkésőbb 2020. december 31-ig fel kell használnia
és lefoglalnia az utazás időpontját a Vista Utazási Irodák valamely irodájában. Az
utalványok a rajtuk szereplő érvényességi határidőig válthatók be, azonban az
utazásnak nem kell megtörténnie ezen időpontig.
4. c) Nyeremények sorsolása
A nyeremény sorsolásának időpontja: 2020. február 24. 14:00, helyszíne: Vista
Utazási Irodák Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 7-9.)
A nyertest a Szervező a regisztráció alkalmával megadott e-mail címen értesíti, a
nyertes nevét a Játék weboldalán oldalán 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.
A nyertes játékos köteles együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremény a megjelölt
idő alatt átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertes
Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy
ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény
átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4. d) A nyeremény készpénzre, más nyereményre nem átváltható, kereskedelmi
forgalomba nem hozható, részben, illetve több részletben nem használható fel, és
felhasználási idejük nem módosítható. A nyeremények másra nem átruházhatók és a
jegyek kiállítás után nem módosíthatók.
5. A Játékkal kapcsolatos információk
Minden játékos csak egyszeri regisztrációval vesz részt a nyereményjátékban.
6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Játékos a Regisztráció véglegesítésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen
játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja
ahhoz, hogy:
I. személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során azokat
kezelje, feldolgozza;
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, időés 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 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 címére küldött levélben, illetve a marketing@vista.hu e-mail címre küldött
elektronikus levélben.

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 30 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 Vista Utazási Irodák Kft. 1061
Budapest, Andrássy út 1. szám alatti székhelyére kell eljuttatni, e-mailben pedig a
marketing@vista.hu e-mail címre. A Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a törlési
igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az
adatok nem állíthatók helyre.
8. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
a) Szervező, azaz a Vista Utazási Irodák 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 sem
a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

