"Nyerjetek 4 db Páros Belépőt a Budapest Borfesztiválra a 6x6 Taxival”
Részvételi és játékszabályzat
1. A Játék szervezője
A 6x6 Taxi Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a, a továbbiakban: "Szervező").
A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 18. életévét betöltötte (a
továbbiakban: „Játékos”), és
a.) csak a Facebookon megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós adatokkal regisztrált
Facebook-profillal rendelkezik;
b.) a kérdések helyes megválaszolását megelőzően a jelen Játékszabályzatot elfogadja és az adott
kiírásokban meghatározott kérdés(ek)re helyesen válaszol, vagy
c.) a kiírásokban leírt feladatot elvégzi; és
d.) vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró
körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.
A Játékban nem vehetnek részt:
Az a Játékos, aki 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes
személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére
és igénybevételére.
Továbbá a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1-2. pontjai alapján közeli
hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; hozzátartozó: a közeli
hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona
és testvére, és a testvér házastársa.
2. A Játék időtartama
A Játék 2019. szeptember 3. 16:00-tól 2019. szeptember 4. 20:00-ig fut. A határidő a játékban való
részvételt biztosító hozzászólás megtételének határidejét jelenti. A Játék időtartamának kezdete
előtt és befejezése után érkezett megrendelések érvénytelenek.
3. A Játék menete, sorsolások,
A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:
A szervező Facebook oldalán, https://www.facebook.com/6x6taxi/, a 2019. szeptember 3-i
„Nyereményjáték” kezdetű posztban hangulatjel formájában válaszolnak a posztban feltett
kérdésre.
A pályázó – amennyiben kiválasztásra kerül – hozzájárul, hogy neve közzétételre kerüljön.
A kiválasztott pályázók semmilyen körülmények között, semmilyen fórumon nem kelthetik rossz
hírét a 6X6 Taxinak, nem tehetnek a 6x6 Taxira nézve negatív kijelentéseket.
A pályázó minden tekintetben elfogadja a pályázati feltételek rendelkezéseit.
Nem jelentkezhetnek a 6x6 Taxi alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói.

4. Nyeremény:
A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az
aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”),
kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.
A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a
Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges
bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező
semmilyen körülmények között nem köteles.
5. A nyerés módja
Nyerési lehetőség: A 2017.09.03. – 2017.09.04-e között a 6x6 Taxi Facebook oldalán meghirdetett
nyereményjátékban feltett kérdésre hangulatjel formájában reakciót adó Játékosok között
sorsolásos rendszerben kerülnek kisorsolásra a nyertesek. A nyerteseket Facebook messenger-en
keresztül és a Nyereményjáték alatt hozzászólásban is értesítjük és egyeztetjük velük az időpontot,
amikor a nyereményüket, amely fejenként 2 fő részére szóló belépőjegy a 2019-es rendezésű
Budapest Borfesztiválra. 4 db páros belépő kerül kisorsolásra, tehát 4 fő nyertes kerül kisorsolásra.
6. Nyereményekre való jogosultság és a nyertesek értesítése
A nyerést követően a Szervező online értesíti a Játékost a nyerés tényéről. A Nyereményeket a
Budapest Borfesztivál helyszínén, a Sikló vári végállomásánál felállított „Vendégváró” sátorban
vehetik át a Nyertesek.
A nyerteseknek 1 munkanapon belül kell választ küldeniük a Szervezőnek, ellenkező esetben a
nyereményt újra kisorsolja a Szervező.
7. Adózási kérdések
A Szervező vállalja, hogy a Szervezőt terhelő, a játékkal kapcsolatosan felmerült személyi
jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más
adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide tartozik pl. utazási
költség, postaköltség, telefonköltség, stb.).
8. Adatkezelés
A nyereményjátékra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az Adatvédelmi
tájékoztatóbanfoglaltakat.(http://new.6x6taxi.hu/feltoltott/dokumentumok/adatkezelesi_tajeko
ztato_6x6_taxi_190523.pdf) és hozzájárul az adatkezeléshez.
A nyereményjáték ideje alatt az alábbi felhasználói adatokat kezeljük: név, facebook felhasználói
név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatokat a nyereményjáték végétől számított 3 munkanapon belül megsemmisítjük.

9. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, a szervező kizárja felelősségét az
esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a
szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a facebook weboldalán merültek fel.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat
módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi
a nyereményjáték Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről
megfelelően tájékozódjanak.
A Szervező jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem sorsol, a
nyeremények változtatási jogát fenntartja.
A Szervező minden jogot fenntart magának a Honlappal kapcsolatban.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik (Az illetékes bíróságok felsorolását a 4. pont tartalmazza). Az érintett
választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Szervező a Játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad
el.
Budapest, 2019. szeptember 3.
A Szervező részéről: 6x6 Taxi Kft.
Adatkezelő neve és székhelye: 6x6 Taxi Kft. 1116. Budapest. Kondorosi út 2/a.
Adattovábbítás: Borkultúra Kft-nek továbbítva a nyertesek neve és email címe.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Széll Jenő / Qualimade Bt. adatvedelem@6x6taxi.hu
Adatfeldolgozó neve és székhelye: Pulzmedia Zrt / 1047. Budapest. Sörétgyár u 2.
Az adatokhoz hozzáférő személyek felsorolása : Fárbás Tibor – 6x6 Taxi, Üzletág igazgató, Ádám Renáta Pulzmedia Zrt, menedzser
Az adatkezelés célja: Nyereményjáték lebonyolítása
A gyűjtendő személyes adatok köre: Név, email cím, facebook felhasználó név, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személyes hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont.)
Az adatok megőrzésének határideje: 2019.09.07.
Az érintettek jogait és az adatkezeléssel kapcsolatos további tudnivalókat a
http://new.6x6taxi.hu/feltoltott/dokumentumok/adatkezelesi_tajekoztato_6x6_taxi_190523.pdf
linken elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

