Részvételi- és Játékszabályzat
A Dell Magyarország Kft. „TekerDell nyereményjáték” promóciós Játék hivatalos Játéksza ályzata
1. A Játék szervezője
A Dell Magyarország Kft. “TekerDell nyereményjáték” (a tová
Magyarország Kft. (székhely: 1062
em.; cégjegyzékszáma:

u apest

iak an: „Játék”) szervezője a Dell

Office Towers

áci t 1-3. 3. Torony. ép. 5.

g. 01 09 881331; a ószáma: 13948313242; a tová

iak an: „Szervező”)

mint szervező meg ízásá ól a Laptopszalon Kft. (székhelye: 7624 Pécs
cégjegyzékszáma:

02-09-073262;

a ószáma:

14514379-2-02;

a

tová

Ifj ság

iak an

tja 11.

„Lebonyolító”)

onyolítja le.
2. A játékban résztvevő személyek
A Játék an részt vehet min en 18. életévét
természetes személy (tová

etöltött magyar állampolgársággal ren elkező

iak an: “Játékos”).

A játék an nem vehet részt:
a Szervező vezető tisztségviselői munkavállalói meg ízottjai valamint az itt felsorolt személyek
Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója,
egyé

a le onyolítás an közvetlenül közreműkö ő cégek és személyek valamint ezek Polgári
1

Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója .
Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személynek minősül

gy az

aján ékkal kapcsolatos ér emi ügyintézésre valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjével együtt jogosult.
3. A Játék időtartama
A Játék 2018. j nius. hó 11. napján 00.00 órától 2018. j lius hó 8. napjáig 24.00 óráig tart.
A weboldalon a regisztráció határi eje: 2018. j lius. hó 8. nap 24.00 óra.
A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték ármelykori lezárására melyet a lezárást megelőző
24 órával köteles a promóció weboldalán (www.tekerdell.hu) közzétenni.
4. A játékban résztvevő termékek
A játék

ármely magyarországi viszontela ótól a játék i őtartama alatt, előtelepített Windows

operációs rendszerrel vásárolt j Dell Inspiron, XPS, Alienware notebookra és asztali számítógépre
vonatkozik.
A Játék i őtartamának kez ete előtt és

efejezése után vásárolt Dell Inspiron, XPS, Alienware

note ook vagy asztali gép hátán található egye i azonosító feltöltései nem vehetnek részt a Játék an.
Sorsoláskor a Szervező ellenőrzi hogy a nyertesek a atai megfelelnek-e a játéksza ályzatnak.
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Ptk. 8:1. § (1)
1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és
testvére, és a testvér házastársa.

5. A játék menete:
A részvételhez a játék i őtartama alatt vásárolt ármely a 4. pont an meghatározott termék egyedi
azonosítóját kell feltölteni a (www.tekerdell.hu) promóció weboldalára és helyesen válaszolni a feltett
kvízkér ésre. A kvízkér és en helyesen válaszolók által feltöltött azonosítók közül véletlenszerű
sorsolás tján kerülnek ki a heti nyertesek, amelyet a játék i őtartama alatt 4 db hétfőn (j nius 18.
25. j lius 2. 12.) 10:00 időpont an tart a Szervező.
gye i azonosító: A note ookokon és asztali gépeken – általá an azok hátulján – található matricán
feltüntetett SN jelölésű 7 jegyű jelölés (Service tag - SN).
A számítógép/note ook megvásárlása után ezt a számot kell a promóció we ol alára regisztrációt
követően feltölteni.
A Szervező a Játékosok között hetente 5 darab biciklit sorsol ki.
A Szervező a sorsolást a játék i őtartama alat min en játékhetet követő hétfőn 10:00 órakor tartja. A
nyertesek nevét pe ig a Dell Magyarország Face ook ol alán teszi közzé.
A nyerteseknek a nyeremény átvételekor a termék vásárlását igazoló nyugtát kell felmutatnia a
nyeremény átvételéhez.
5.1 A regisztráció menete:
A Játékos a (www.tekerdell.hu) ol alon regisztrál.
A Játékos a regisztrációs ol alon kötelező jelleggel mega ja teljes nevét telefonszámát lakcímét és
e-mail címét valamint nyilatkozik róla hogy a regisztráció során mega ott e-mail cím a saját műkö ő
címe melyen keresztül a kapcsolatot kívánja tartani a Szervezőkkel. A Szervező nem felelős a
késleltetett vagy elveszett levelekért és a helytelenül mega ott elérhetőségekért.
A Játékos a játék an való részvétellel elfogadja a (www.tekerdell.hu) we ol al felhasználási feltételeit
és a játéksza ályzatát valamint elismeri hogy teljes körűen megismerte a jelen sza ályzat an
rögzített valamennyi feltételt ( eleértve az a atkezelés feltételeit is) azokhoz hozzájárul és azokat
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
gy játékos a játék an egy vásárláshoz kötő ően tö
tö

készüléket vásárolt.

gy játékos tö

egye i azonosítót is feltölthet, amennyiben

vásárlásához kötő ően szintén tö

egye i azonosítót is

feltölthet azon an egy azonosító kó csak egyszer kerülhet feltöltésre.

5.1.1. Nyugta:
A Szervező a nyeremény átvételekor csak azt az érvényes nyugtát fogadhatja el melyen a vásárolt
termék neve, a vásárlás

átuma és a nyugtaszám is jól látható. Amennyi en a vásárlás a kiírt

feltételeknek nem tesz eleget így érvénytelennek bizonyul, a nyereményjáték an a Játékos a
tová

iak an nem vehet részt és a Szervező megtaga hatja a nyeremény áta ását.

A Játékos köteles a pályázathoz tartozó nyugtát a játék teljes i őtartama alatt illetve a nyeremény
átvételéig sértetlenül megőrizni és kisorsolás esetén emutatni a nyeremény átvételekor.
5.2 A sorsolás menete:

A feltöltött azonosítószámok közül heti nyeremények sorsolására kerül sor. Kisorsolás esetén a
nyertesek e-mailen kapnak értesítést. Az értesítés elkül ésétől számított 5 munkanapon
Nyertes köteles felvenni a kapcsolatot min

az értesítést kül ő címmel min

elül a

az átvételi helyek

egyikével (e játéksza ályzat 5.3. pontja alapján). Amennyi en a kapcsolatot nem veszi fel a fent
említettekkel,

gy a Szervező a soron következő Tartaléknyertest értesíti. ( őve

en ezen

játéksza ály 5.4. pontja alatt.)
Nyeremények: A Szervező a játék teljes i őtartama alatt (2018. j nius 11. – j lius 8.) a véletlenség
elvének eleget tevő gépi sorsolással hetente egy alkalommal hétfői napokon 10:00 órakor kisorsol 5
(öt) darab Nyertest, valamint 2 (kettő) Tartaléknyertest. A nyertes – amennyiben mindenben megfelel
a játéksza ályoknak – a mega ott korlátozásokon elül maga választja ki a nyereményt.
5.3 A beváltás menete:
A kisorsolásról értesítő e-mail érkezése után 5 munkanapon

elül a Nyertes köteles felvenni a

kapcsolatot a icikli forgalmazójával ahol a mega ott korlátozásokon elül kiválaszthatja nyeremény
kerékpárját. A https://biciklikk.hu/kerekpar/dell_nyeremenyjatek gyűjtőlink tartalmazza a min enkor
választható kerékpárok aktuális listáját. Ha a olt nem ren elkezik a kiválasztott típussal raktáron

gy

megren elésre is lehetőség van a Nyertes eleegyezésével. Min en eset en személyes egyeztetésre
van szükség.
A nyeremény átvehető a

u apesti

iciklikk üzlet en (1095

5550) hétfőtől péntekig 9-18:00-ig a pécsi

u apest

oráros tér 6.; +36 20 435

iciklikk üzlet en (7624 Pécs Ko ály Zoltán u. 3.; +36 70

396-2406) hétfőtől péntekig 9-18:00-ig. Az átvétel helyszínéről a icikli típusának kiválasztásakor kell
tájékoztatni az üzletet. A Játékosnak kötelessége a nyeremény átvételéhez szükséges a atait (név
telefonszám e-mail cím) az üzlet számára is mega ni.
A nyeremények

eváltásakor a Nyertes köteles a játék i őtartama alatt vásárolt termék vásárlását

igazoló ere eti nyugtát emutatni. A nyugtát a nyeremény átvételéig meg kell őrizni ennek hiányá an
a nyertes elveszti a jogot a nyeremény átvételére. A vásárlást igazoló nyugta érvényességét illetően
az 5.1 pont an megfogalmazottak iránya óak.
A nyeremény átvételekor a Nyertes köteles a nyeremény átvételéről szóló átvételi elismervényt aláírni.
5.4 Tartaléknyertesek értesítése:
Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel és a
forgalmazójával az értesítő e-mail megérkezését követő 5 munkanapon elül
a Nyertest a játék ól

icikli nyeremények
gy a Szervező kizárja

és értesíti a sorren nek megfelelően kiválasztott Tartaléknyertest. A

Tartaléknyertes a játék Nyertesével azonos feltételekkel lesz jogosult nyereményre.
A Tartaléknyertes értesítésére és az értesítés visszaigazolására a jelen Sza ályzat 2. és 5.3.
pontjá an leírtak iránya óak. Amennyi en a kiértesített Tartaléknyertes sem ocsátja a Le onyolító
ren elkezésre a Nyeremény eljuttatásához szükséges elérhetőségi a atokat és nem veszi fel a
mega ott i őtartamon elül a kapcsolatot az illetékesekkel

gy a Szervező a sorren

Tartaléknyertest értesíti a fentieknek megfelelően. Amennyi en tová
ren elkezésre

gy a megmara t Nyeremény nem kerül áta ásra.

en következő

i Tartaléknyertes már nem áll

6. Nyeremények
5 (öt)

iciklit sorsol ki a Szervező a játék i őtartama alatti 4 db hétfői napon 10:00 órakor (j nius

18. 25. j lius 2. 12.) melyeknek típusát azok nyertesei választhatják ki a forgalmazó által
meghatározott korlátozásokon

elül.

A https://biciklikk.hu/kerekpar/dell_nyeremenyjatek gyűjtőlink

tartalmazza a min enkor választható kerékpárok aktuális listáját. A nyertes az átvételi hellyel történő
kapcsolatfelvétel alkalmával választ iciklit.
A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték an elérhető aján ékok listájának mennyiségének
előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
7. Adatkezelés
7.1. Adatkezelés, adatkezelő, adatfeldolgozó
A játék le onyolítása alatt a részvételhez a sorsoláshoz a nyertesekkel való kapcsolattartáshoz,
valamint a nyeremény zökkenőmentes áta ásához szükségszerűen sor kerülhet
alá

izonyos

az

iak an részletezett személyes a atok kezelésére.

A személyes a atok kezelése a Dell Magyarország Kft. mint a atkezelő által történik valamint a
Le onyolító mint a atfel olgozó által történik
Az adatkezelő adatai:
égnév: Dell Magyarország Kft.
Székhely: 1062 u apest
égjegyzékszám:

Office Towers

áci t 1-3. 3. Torony. ép. 5. em.

g. 01 09 881331

A ószám: 13948313242
Telefonszám: +36 30/708-7156
E-mail cím: Dora.Marczis@dell.com
Az a atfel olgozó a atai:
égnév: Laptopszalon Kft.
Székhely: 7624 Pécs Ifj ság tja 11.
égjegyzékszám: 02-09-073262
A ószám: 14514379-2-02
Telefonszám: 70 709 3324
E-mail címe: marketing@laptopszalon.hu
7.2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre:
A Játék an való részvétel szükségszerűen igényli a Játékos illetve a Nyertes/Tartaléknyertes
izonyos személyes a atainak mega ását. A regisztrációkor mega ott a atok közül a Dell
Magyarország Kft. csak a Nyertes nevét teszi közzé a tová

i a atokat (telefonszám e-mail) a

kapcsolattartás létrejöttéért szükséges információként kezeli. A Dell Magyarország Kft. az átvételi

helyet kivéve harma ik személynek tová

nem a ja ezeket az a atokat. A Játékos ennek tu atá an,

jelen sza ályzatot elfoga va vesz részt a játék an.
A kezelen ő személyes a atokat a Szervező a játék an való részvételhez és a nyeremények
eljuttatásához szükséges mérték en az alá

iakra korlátozza.

A kisorsolt Nyertes/Tartaléknyertes eseté en

kapcsolattartás

valamint a nyeremény áta ása

ér eké en:
-

teljes név;

-

telefonszám e-mail cím melyen kapcsolat a léphet a Nyertessel a Szervező;

-

egyé

a Nyertes/Tartaléknyertes és Szervező által e-mail üzenet en vagy egyé kapcsolat-

felvételi csatornán keresztül igényelt és önkéntesen mega ott a at, amely a kapcsolattartást
és a nyeremény áta ását szolgálja.
Amennyiben a Szervezőnek egyé

az előzők en nem meghatározott személyes a atok kezelésére is

szüksége van arról külön tájékoztatja a résztvevőt.
A Szervező érzékeny személyes adatokat nem kezel.
7.3. Az adatkezeléshez való hozzájárulás
A Játék an való részvételhez kapcsoló óan megvalósuló személyes a atok kezelése kizárólag a
Résztvevő (Játékos és Nyertes/Tartaléknyertes) megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes
hozzájárulásával önkéntes a atszolgáltatás

tján valósul meg. A jelen sza ályzat a Résztvevő

megfelelő előzetes tájékoztatását (is) szolgálja.
A játék an való részvétellel a jelen sza ályzat ismereté en a Résztvevő – aktív tevőleges ráutaló
magatartásával – hozzájárul a játékkal kapcsolatos és a részvétel célját szolgáló a atkezeléshez.
A Szervező által igényelt nyereményátvétellel kapcsolatos személyes a atok mega ása és az ehhez
kapcsoló ó a atkezelés a Nyertes/Tartaléknyertes önkéntes a atszolgáltatásán alapul.
7.4. Adatfeldolgozás:
A Szervező mint a atkezelő valamint a Le onyolító mint a atfel olgozó a játék le onyolítása során
azzal kapcsolat an megismert személyes a atokat kizárólag a játék illetve a nyeremény áta ása
ér eké en használja fel az ahhoz szükséges terje elem en.
A Szervező tová

i a atkezelő vagy a atfel olgozó fél szolgáltatásait a játékkal kapcsolatban nem

veszi igény e. A Szervező a Résztvevők személyes a atait harma ik személyeknek nem tová

ítja

az átvételi helyek olgozói körén kívül harma ik személyek számára nem teszi megismerhetővé.
alól kivételt képeznek azok az esetek ha az a attová
vagy arra

z

ítást jogsza ály írja elő (pl. a ójogsza ályok)

íróság vagy más hatóság kötelezése folytán kerül sor. Az ilyen a attová

ításokról az

a atkezelő tájékoztatni köteles az érintettet.
7.5. A személyes adatok tárolása:
A Szervező a játék során

egyűjtött személyes a atokat a saját a atkezelési sza ályzatának

megfelelően tárolja, amely megfelel az urópai Általános A atvé elmi Ren elet en előírtaknak.

A Szervező személyes a atokat a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatásáig az
a ójogsza ályok an előírt kötelezettségek teljesítéséig (amennyi en ilyenek relevánsak) vagy az
érintett (Résztvevő

Nyertes

Tartaléknyertes) személyes a atok törlésére irányuló kérelme

elintézéséig tárolja.
7.6. Az érintettek (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) jogai
A Szervező megfelelő intézke éseket hoz annak ér eké en hogy az érintett részére a személyes
a atok kezelésére vonatkozó min en egyes tájékoztatást tömör átlátható érthető és könnyen
hozzáférhető

formá an

gyermekeknek címzett

világosan

és

közérthetően

megfogalmazva

ny jtsa

különösen

a

ármely információ eseté en. Az információkat írás an vagy más mó on –

i eértve a ott eset en az elektronikus utat is – a ja meg. Az érintett kérésére szó eli tájékoztatás is
a ható feltéve hogy más mó on igazolták az érintett személyazonosságát.

zen tájékoztatást és

intézke ést a Le onyolító íjmentesen iztosítja.
Az érintett jogosult arra hogy a Szervező visszajelzést kapjon arra vonatkozóan hogy személyes
a atainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen a atkezelés folyamat an van jogosult arra hogy a
személyes a ataihoz és az a atkezeléshez kötő ő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra hogy kérésére a Szervező in okolatlan kése elem nélkül helyes ítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes a atokat.
Az érintett jogosult arra hogy kérésére a Szervező in okolatlan kése elem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes a atokat.
A Szervező pe ig köteles arra hogy az érintettre vonatkozó személyes a atokat indokolatlan
kése elem nélkül törölje ha a személyes a atokra már nincs szükség a

ól a cél ól amely ől azokat

gyűjtötték vagy más mó on kezelték; az érintett visszavonja az a atkezelés alapját képező
hozzájárulását és az a atkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az a atkezelése ellen
és nincs első

séget élvező jogszerű ok az a atkezelésre; a személyes a atokat jogellenesen

kezelték.
Az érintett jogosult arra hogy kérésére a Szervező korlátozza az a atkezelést.
Az érintett jogosult arra hogy a rá vonatkozó általa a Szervező ren elkezésére ocsátott személyes
a atokat tagolt széles kör en használt géppel olvasható formátum an megkapja tová
arra hogy ezeket az a atokat egy másik a atkezelőnek tová

á jogosult

ítsa anélkül hogy ezt a Le onyolító

aka ályozná.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes a atai kezeléséről valamint kérheti személyes a atainak
helyes ítését

illetve – a jogsza ályok an elren elt a atkezelések kivételével – törlését az

a atfelvételénél jelzett mó on illetve a Szervező feltüntetett elérhetőségein. A Szervező zárolja a

személyes a atot ha az érintett ezt kéri vagy ha feltételezhető hogy a törlés sértené az érintett jogos
ér ekeit. A zárolt személyes a at kizárólag a

ig kezelhető ame

ig fennáll az az a atkezelési cél

amely a személyes a at törlését kizárta. A Szervező a személyes a atot törli ha az érintett kéri vagy
az a atkezelés célja megszűnt illetve ha az a atok tárolásának törvény en meghatározott határi eje
lejárt

íróság vagy a Nemzeti A atvé elmi és Információsza a ság Hatóság a törlésről ren elkezett.

A személyes a atok törlésére zárolására helyes ítésére 30 nap áll a Szervező ren elkezésére.
8. Vegyes rendelkezések
A Szervező az aján ékok hi áiért kizárja a felelősségét kivéve ha a felelősség kizárását a magyar
jogsza ályok kifejezett ren elkezéssel tiltják.
A Szervező és a Le onyolító a jelen játéksza ályzat an felsorolt aján ékokon t lmenő egyé
nyereményt és aján ékot nem sorsol.
Az aján ékok másra át nem ruházhatók és készpénzre vagy más aján ékra át nem válthatók.
A

ármilyen mó on hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló nyugták/számlák vagy másolatok

érvénytelenek és nem vehetnek részt a játék an.
A játék an résztvevő vásárlást igazoló nyugták/számlák érvényességével, valamint a játék jelen
pontjai an nem sza ályozott kér ésekkel kapcsolat an felmerülő

ármely vita esetén a Szervező

öntése az iránya ó.
A Szervező a vásárlást igazoló nyugták/számlák tulaj onjogával kapcsolat an felmerülő vitákkal
kapcsolat an kizárja a felelősségét.
A Játékosok a jelen Játék an való részvételükkel hozzájárulnak hogy:
-

a Szervező íjmentesen felhasználja a Játékosok a (www.tekerdell.hu) weboldalon megadott
személyes a atait (keresztnév vezetéknév e-mail cím cím st .) a jelen játék le onyolítása és
okumentálása céljára;

-

a Szervező fenntartja a jogot hogy az aján ékokat nyilvános program kereté en a ja át
tová

á i ő- és alkalom éli korlátozás valamint külön íjazás nélkül pu likálja felhasználja

vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a mé iá an és egyé

promóciós és reklám

célokat szolgáló au io fotó és vi eó anyagok an;
-

a Játékosok a részvétellel illetve a regisztráció elkül ésével automatikusan elfoga ják a jelen
hivatalos játéksza ályzatot. Jogi

t kizárva. A játék Szervezője fenntartja a jogot hogy a

játéksza ályzat ármely pontját előzetes ejelentés nélkül megváltoztassa.
A Szervező valamint a le onyolítás an résztvevő cégek egyike sem felelős és kizár min enféle
kártérítési

kártalanítási igényt a játék an való részvétel során

hiányosságai ól hi ás műkö ésé ől a játék során

a játék esetleges hi ái ól

ekövetkezett késések ől ere ő vagy ahhoz

kapcsoló ó költségekért károkért veszteségekért.
A játék információs e-mail címe: Dora.Marczis@Dell.com
Amennyi en valamely nyertes jelen sza ályzat szerint valamely ok ól kifolyólag kizárásra kerülne

gy

arról a Szervező hala éktalanul értesíti a soron következő Tartaléknyertest aki a nyeremény
átvételére az értesítés kézhezvételét követően jogosult.

Tartalék nyertesnek azon Játékos minősül, akit az a ott heti nyereménysorsolás 6. illetve 7. helyén
sorsolnak.

Budapest
2018.05.09. Dell Magyarország Kft.
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Szervező

