„Fussuk össze!” játék
HIVATALOS JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
1. A játék szervezője:
A Creative World Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.), a továbbiakban „Szervező”, „Fussuk össze”
elnevezéssel rendhagyó sporteseményt szervez a Waldorf-intézmények számára, továbbiakban „Játék”.

2. A Játékban résztvevők köre, részvételi jogosultság:
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, természetes személy
jogosult részt venni, aki a 4. pontban részletezett feltételeket teljesíti, a továbbiakban „Játékos”.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottjai, közeli hozzátartozói vagy aki érvénytelen adatokat tölt
fel.
Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult,
amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.
A Szervező a Játékot a Magyar Waldorf Szövetség valamennyi csatornáján keresztül teszi közzé, illetve a
részletek elérhetők a www.weleda100.hu weboldalon.

3. A Játék időtartama:
A Játék 2021. május 01. 00 óra - 2021. május 31. 24 óra között tart.
Az adatfeltöltésnek a fenti időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után feltöltött adatokat,
fotókat érvénytelennek tekintjük.

4. A Játék menete:
A játékban részt vesz aki a Játék időtartama alatt legalább egy alkalommal:
-

Fut, kocog bármely km-mérő applikáció segítségével!
Feltölti a futásról az app-ban rögzített eredményét fénykép formájában az elérhetőségeivel! A Játékos
többször is futhat és feltölthet adatokat a cél érdekében. Ugyanazon email címmel feltöltött km adatok
összeadásra kerülnek. Jpg, Png formátumban, max 5MB méretig tölthetők fel fotók.
A mindenkori összegyűjtött, összesített km állás a www.weleda100.hu felületen követhető nyomon
2021.05.01-05.31. időszakban.

-

Az adatok kitöltésekor a Játékos kiválaszt egy Waldorf intézményt, amelyet képvisel. A legtöbb km-t
összegyűjtő Waldorf Intézmény a 6. pontban meghatározottak szerint anyagi támogatásban részesül.

-

A Játékos a kötelező személyes adatok, illetve a fotó feltöltésével hozzájárulását adja a Játékszabályzat
és az Adatvédelmi szabályzat elfogadásához. Az adatok beküldésekor - amennyiben azok megfelelnek a
feltételeknek - a Játékos részt vesz a nyereménysorsoláson.

A játékban való részvétel feltétele („Pályázat”) érvényes adatok feltöltése. Egy beküldésnél egy fotó tölthető fel.
Egy Játékos azonban többszöri futással is pályázhat ugyanazzal az email címmel, ám a Játék ideje alatt
mindösszesen egy nyereményt nyerhet. Többszöri futással több km-t gyűjthet a cél érdekében, illetve a
kiválasztott Waldorf-Intézmény számára.
Egy ugyanazon fotót csak egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Pályázatok különbözőségére
vonatkozóan az egyedi elbírálás jogát Szervező fenntartja.
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A sorsolást megelőzően a Szervező összegzi az adatokat és állítja elő a sorsolási adatbázist.
A Játékban csak természetes személyek vehetnek részt.

5. Sorsolás:
A sorsolás időpontja: 2021.06.03.
Egy Játékos maximum 1 nyereményt nyerhet. Egy Játékosnak minősül ugyanazon email címről feltöltést
végrehajtó Játékos.
A sorsolás számítógéppel a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik a „Szervező” (Creative
World Kft., 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.), székhelyén. A Nyertesek kiválasztása az összes részvételre jogosult
résztvevő közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra. A Szervező a Játék időtartama alatt érvényesen beérkezett
Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással választ ki 100 Nyertest.

6. Nyeremények
•

100db Weleda ajándékcsomag

•

1x100.000 Ft támogatás azon intézmény számára, aki a legtöbb km-t gyűjtött össze.

7. Nyeremények átadása, illetve átvétele:
A nyerteseket emailben értesíti a Szervező, majd az ajándékcsomagokat GLS futárszolgálattal a Pályázat
feltöltésekor megadott postai címre küldi ki 2021.06.25-ig. Amennyiben a Nyertes a Szervező által kiküldött
csomagot nem veszi át, vagy a csomag átadása nem valós cím megadása miatt nem lehetséges, úgy elesik a
nyereménytől.
8 Adók és közterhek:
A nyereményekkel kapcsolatos minden felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.
A nyeremény átvételét követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.
9. Információ a Játékról:
A Játék hivatalos Játék- és adatkezelési szabályzata elérhető az alábbi oldalon:
www.weleda100.hu/Waldorf_Fussuk_ossze_Jatek-es_adatkezelesi_szabalyzat.pdf
A Játék ideje alatt, illetőleg 2021. június 25-ig a Szervező info e-mail címet (info@weleda100.hu) üzemeltet,
melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.
10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési
szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)
valamint a hazai jogszabályoknak megfelelően (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
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szóló 2011. évi CXII. törvény) a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: a Creative World Kft.
(székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.).
A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési
kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Pályázatok
alapján rögzítésre kerül: a Játékos teljes neve, e-mail címe, lakcíme és telefonszáma, futott távolság, feltöltött
fotó valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, az esetleges adók és más közterhek Szervező általi
megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.
A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat a Szervező Creative World Kft.
(székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.) dolgozza fel. A nyertesek esetében a nevük, lakcímük és
telefonszámuk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS
Európa u. 2.) számára is átadásra kerül. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján
közreműködik az áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a címzett nevét, címét és a telefonszámát a
postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Jelen Játék adatkezelője a Creative World Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.).
A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos
játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
1. 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 Pályázat(ok)
beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
2. A Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a
Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
3. A kisorsolt Játékosok adatait, a nevüknek, kizárólag a lakhelyük irányítószámának és településnevének
feltüntetésével a Szervező a sorsolást követő naptól nyilvánosságra hozhatja a Szervező weboldalán
(weleda100.hu) legkésőbb 2021.06.30-ig.
4. A nyereményt kizárólag GLS futárszolgálaton keresztül lehet átvenni, személyes átvételre nincsen
lehetőség!
5. Minden a Játékban megszerzett személyes adatot a Szervező megsemmisít a Játék lezárását követően, de
legkésőbb 2021. július 31-ig, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
6. Az Adatkezelő a nyertesek Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények
kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a
alapján 2031. december 31-ig őrzi meg.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Creative World Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés
korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
Creative World Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza
az adatkezelést.
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Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.
Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán
hozott intézkedésekről.
Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás
nélkül, valamint ingyenesen megtehetik:
- a Játék ideje alatt a Játékos bármikor törölheti a Játékba feltöltött Pályázatát, viszont ezzel együtt Játékos
tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel
Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
- a Játék lezárultát követően a Creative World Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.) postacímére
küldött nyilatkozattal, a borítékon „Fussuk össze! - adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.
A Játékos az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. valamint a
Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11. www.naih.hu)
fordulhat.
11. Egyebek:
A játék kommunikációs anyagaiban a nyeremények képe csak illusztráció.
A Játékkal kapcsolatos anyagokban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem
alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!
Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak.
A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás
következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a
Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt
(pl.: tömegesen generált e-mail címek), illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt
sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, pl. nem valós vagy harmadik személy
nevében játszik, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás adatokkal regisztráló,
vagy helytelen e-mail címet, telefonszámot megadó Játékos stb.) eredő elmaradásokért, károkért.
A Játékban a Játékosnak olyan adatokat kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a
nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó
problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím
megadását. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz
igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását! A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail
használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű
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felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves
adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.
A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk töltenek
fel a Játék adatfeltöltő felületén. Amennyiben a Játékos nem saját maga adatait tölti fel a Játékban történő
részvételhez, úgy a használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség
nem terheli.
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás
következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a
Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében
végleges és nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl.
számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Játékból.
Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból)
megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
Szervező kizárja felelősségét a www.weleda100.hu Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért,
amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Weboldalt érintő hiba okát mielőbb feltárják, illetve
megszüntessék.
A Szervező kizárja felelősségét minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért
külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Játékot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldése
során esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardver- vagy szoftverhibák, lassú számítógép vagy
internetkapcsolat/elérhetőség, internetszolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal
bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi, vagy
nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógépkalózkodás, lopás, vírus), továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs
és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A
Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra
vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az
internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás
sikertelensége. A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet-, adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a
hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség,
kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Szervező által elküldött valamennyi értesítés üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben
szükségesnek
ítélik
meg.
A
módosításokról
a
Játékosok
a
Szervező
nyilvános
www.weleda100.hu/Waldorf_Fussuk_ossze_Jatek-es_adatkezelesi_szabalyzat.pdf oldalán tájékozódhatnak.
Budapest, 2021. április 20.

Szervező
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