„Újítsd fel otthonod!” nyereményjáték
Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató

1. A Játék elnevezése, szervezője és lebonyolítója:
A Praktiker Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester u 87., a továbbiakban Szervező)
nyereményjátékot hirdet „Újítsd fel otthonod!“ címmel (a továbbiakban Játék), a jelen
Játékszabályzatban és Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt
feltételek mellett.
A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: Clair & Curtis Communication Kft. (székhely:
1024 Budapest, Retek u. 21-27. mfsz., a továbbiakban Lebonyolító).

2. A Játékban részt venni jogosult és a Játékból kizárt személyek:
A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki
a) Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakóhellyel
rendelkezik;
b) 18. életévét betöltötte;
c) az otthonfelújítási támogatás1 igénybevételére alkalmas termékekről
saját nevére szóló, a Praktiker Kft. által 2021. augusztus 1. és 2021.
december 31. között kiállított, legalább bruttó 50.000,-Ft (Ötvenezer
forint) végösszegű számlával rendelkezik.
A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a
velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen
közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint
mindezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem
vehetnek részt.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot
és megismerte a Játékszabályzatba foglalt adatkezelési tájékoztatót.

3. A Játék leírása, menete:
A Szervező az otthonukat felújítani szándékozó magánszemélyek részére kíván
játéklehetőséget biztosítani, így a Játékban való részvételre a vásárló akkor válik jogosulttá,
ha valamely Praktiker áruházban vagy a www.praktiker.hu weboldalon történő vásárlással
legalább bruttó 50.000,-Ft (Ötvenezer forint) értékben vásárol olyan termékeket, amelyeket az
irányadó jogszabály alapján az otthonfelújítási program keretében támogatható termékeknek
minősülnek. A Játék során tehát kizárólag olyan számla egyedi azonosítója kerülhet
feltöltésre, amelyen az 518/2020 (XI. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak (további irányadó
információk:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato)

megfelelő termékek összértéke eléri vagy meghaladja a bruttó 50.000,-Ft-ot.
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A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat
fehérítése érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető
igénybe. A támogatás igénybevételének feltételeit a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet szabályozza.
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A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a 6. pontban meghatározott időtartam alatt a
Szervező által létrehozott microsite-ra (www.praktiker.hu/nyeremenyjatek) kell feltölteniük a
számla egyedi azonosítóját (továbbiakban „számlaszám”).
A Játékban résztvevő számlaszámokkal kapcsolatos további feltételek:
-

A Játékban megkülönböztetés nélkül részt vehetnek online és offline vásárlások
számlaszámai;
A feltöltött számlaszámhoz tartozó számla keltének időpontja nem lehet korábbi, mint
a Játék kezdetének első napja, azaz 2021. augusztus 1., és nem lehet későbbi, mint a
Játék legutolsó napja, azaz 2021. december 31.
A számlaszámok kizárólag 2021. augusztus 1. (00:00:01 perc) és 2021. december 31e (23.59:59 perc) között kerülhetnek feltöltésre a megadott oldalra. A Játék utolsó
napját követően feltöltött számlaszámok nem vesznek részt a sorsolásokon.
A nyertes számlaszámok és számlák ellenőrzésre kerülnek. A nyereményekre csak
azok a számlaszámok jogosítanak, amik maradéktalanul megfelelnek a jelen
Játékszabályzatban írt feltételeknek.

4. Nyeremények
A havi sorsoláson alkalmanként a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
I.
II.
III.

1 darab: 50.000 Ft összértékű Praktiker vásárlási utalvány
1 darab: 30.000 Ft összértékű Praktiker vásárlási utalvány
1 darab: 20.000 Ft összértékű Praktiker vásárlási utalvány

A Játék befejezése után, az összes résztvevő Játékos között 1 alkalommal kerül kisorsolásra
a Fődíj, ami egy darab
OPEL Combo Life, Edition plus személygépkocsi

Modell: Opel Combo Life
Felszereltségi szint: Edition Plus
Karosszéria: L2H1, alap
Motor: 1.2 Turbo Start/Stop
Sebességváltó: 6-sebességes, manuális
Üzemanyag: benzin
Hengerűrtartalom: 1199 ccm
Teljesítmény: 81 kW / 110 LE
Abroncs mérete: 205/60R16
Szín: Fekete
Kárpit: Mistral szürke, szövet, csíkokkal (TAUG)
Garancia: 5 év / 100.000 km
Gyári extra
felszereltség:
9M2
Metál fényezés
TAUG
Mistral szürke kárpit, szövet, csíkokkal
CJ2
Kétzónás automata légkondicionáló
CWX
Kilátás és világítás csomag 1
UD5
Parkolóradar elöl és hátul
UVP
180°-os tolatókamera
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XIBV
ZP7

Téli csomag (ülés fűtés, kormány fűtés, fűthető
szélvédő)
7 üléses kivitel

5. A nyertes számlaszámok kisorsolása
A havi nyeremények (számlaszámok) kisorsolása minden, a Játék időtartama alatti naptári
hónapot követő hónap első csütörtökén történik, véletlenszerű kiválasztás módszerével, 5 fős
bizottság jelenlétében. Minden sorsolás során jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Nyertesnek,
illetve tartaléknyertesnek az a Játékos minősül, akinek a neve a (nyertesként, illetve
tartaléknyertesként) kisorsolt számlaszámú számlán vevőként szerepel.
A havi nyeremények sorsolására vonatkozó adatok:
a) Sorsolás helyszíne: a Praktiker Kft. székhelye (1095 Budapest, Mester utca 87.);
b) Sorsolás kezdete: 11:00 óra (szeptember 2-án 08:30-kor);
c) Tartaléknyertes számlaszámok száma: 3 db, azaz sorrendben első, második és
harmadik
számú
tartaléknyertes
számlaszám
kerül
kisorsolásra
nyereményenként;
d) Sorsolási napok dátum szerint felsorolva:
- 2021. szeptember 02. (csütörtök) (ezen a napon 08:30-kor)
- 2021. október 07. (csütörtök)
- 2021. november 04. (csütörtök)
- 2021. december 02. (csütörtök)
- 2022. január 06. (csütörtök).
A sorsoláson csak olyan számlaszám nyerhet, amely a sorsolást megelőző naptári hónap
utolsó napján 23:59:59-ig feltöltésre került, amelynek kiállítási dátuma a Játék időtartamába
(2021. augusztus 1. - 2021. december 31.) esik, és a tartalma megfelel a jelen
Játékszabályzatnak. Amennyiben olyan számlaszám kerülne kisorsolásra, mely bármely fenti
kritériumnak nem felel meg, úgy az a Játékból kizárásra kerül, helyette új számlaszám kerül
kisorsolásra.
Egy számlaszámot csak egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni, a több alkalommal
feltöltött számlaszám a Játékból kizárásra kerül. A feltöltött számlaszám két sorsoláson vesz
részt: a feltöltést követő havi sorsoláson, illetve a Fődíj sorsolásán.
A Fődíj kisorsolása a havi nyeremények sorsolásától függetlenül, közjegyző jelenlétében
történik. A Fődíj sorsolásán való részvételre minden számlaszám jogosult, attól függetlenül,
hogy a havi sorsolások során nyert-e vagy sem.
A Fődíj sorsolására vonatkozó adatok:
a) Sorsolás helyszíne: a Praktiker Kft. székhelye (1095 Budapest, Mester utca 87.);
b) Sorsolás kezdete: 11:00 óra;
c) Tartaléknyertes számlaszámok száma: 3 db, azaz sorrendben első, második és
harmadik számú tartaléknyertes számlaszám kerül kisorsolásra;
d) Sorsolás napja: 2022. január 06. (csütörtök).
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5. A Játék időtartama
A Játék 2021. 08. 01. 00:00 óra és 2021. 12. 31. 23:59 óra között tart.

6. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók
A Lebonyolító minden sorsolást követően 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a nyertest és
leegyezteti a nyeremény átadásához szükséges személyes adatokat (továbbiakban:
Értesítés). Az Értesítést követően a Játékosnak 3 naptári napon belül meg kell erősítenie a
bekért adatokat (név, cím), illetve igazolnia kell saját magát a kisorsolt számla
beszkennelésével/befotózásával e-mailben. A Szervező, ha a 3. naptári napon nem kap
visszajelzést, felhívhatja telefonon a Játékost, hogy még aznap igazolni tudja magát.
A Játékos tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a személyes adatainak megküldésével
a személyes adatainak Szervező általi – jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti –
kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése hozzájárulásnak minősül.
A személyes adatok megadását követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító kézbesítés céljából
átadja a havi nyereményeket a Magyar Posta Zrt. részére. A havi nyeremény kézbesítése egy
alkalommal tértivevényes levél formájában történik, amennyiben elégtelen a cím, vagy nem
kerül átvételre bármely okból a nyeremény, az további alkalommal nem kerül kiküldésre.
A Szervező kizárja a Játékost, illetve megtagadja a nyeremény átadását:
-

amennyiben a nyertes által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem
valósak;
amennyiben a nyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek;
amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes
magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás);
ha az Értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Játékos 3 naptári
napon belül nem válaszol;
ha nem lehet felvenni a nyertessel e-mailben, sem telefonon a kapcsolatot;
ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
ha a nyertes a megadott postacímen a nyereményt nem veszi át;
ha a Játékos a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását nem adja meg, vagy
a Nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A Szervező a kizárásról szóló értesítéssel szemben a reklamáció lehetőségét kizárja.
Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a nyereményt nem veszi át, vagy a nyertes a
Játékból kizárásra került, a Lebonyolító a tartaléknyertest lépteti elő, és értesíti a fentieknek
megfelelően. A tartaléknyertes részére a nyeremény postázásra kerül.
A havi nyeremények készpénzre nem válthatóak. A nyeremény másra át nem ruházható, a
meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményhez tartozó adó
és egyéb járulék fizetésének kötelezettsége a Szervezőt terheli.
A Fődíj esetében a nyertes a gépjármű garanciáját (5 év vagy 100.000 km) a
márkakereskedőnél érvényesítheti, garanciális ügyintézéssel kapcsolatosan semmiféle
levelezést és felelősséget a Szervező és a Lebonyolító nem vállal.
A márkakereskedés adatai, egyúttal a Fődíj átvételének helye és kapcsolódó kapcsolattartói
adatok:
-név: WALLIS KEREPESI ÚTI AUTÓ KFT.
-cím: 1106 Kerepesi út 85.
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-elérhetőség: +36 1 260 7777
A Fődíj meghatalmazással nem vehető át. A Fődíj okmányai kizárólag a nyertes nevére
szólhatnak, a gépjármű átírása csak és kizárólag a nyertes nevére történhet. A Fődíj
személygépkocsi üzembehelyezésével és adminisztrációjával kapcsolatos költségek a
nyertest terhelik.
A Fődíj átadásakor dokumentáció (átvételi elismervény) és – amennyiben ehhez a nyertes
előzetesen hozzájárult - felvétel (videó és/vagy fotó) készül, melyet a Szervező és a
Lebonyolító 5 évig megőrizni köteles. Amennyiben a Fődíj átadásáról a Nyertes
hozzájárulásával kép-, hang- és/vagy filmfelvétel készült, úgy azt a Szervező ellenszolgáltatás
nélkül, akár egészben, akár részleteiben felhasználhatja és a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé teheti a Szervező felületein, ideértve a webes, illetve social media felületeket
is. A hozzájárulás megadása nem feltétele a nyeremény átadásának.

8. Egyéb rendelkezések
Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a
Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a
Szervező hivatalos weboldalán a www.praktiker.hu/nyeremenyjatek oldalon, nyilvánosságra
hozatalra kerül a szükséges tájékoztatás.
Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő
jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.
A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező weboldalán (https://www.praktiker.hu/nyeremenyjatek)
megtalálható a Játék teljes időtartama alatt.
A Játék adóvonzatait minden esetben a Szervező állja. Amennyiben ezt jogszabály kötelezővé
teszi, a nyertes(ek) jogosultak a nyereményekkel kapcsolatos adóigazolás igénylésére a
Szervezőtől, melyet a Szervezőnek a nyertesek rendelkezésére kell bocsátania.

9. Az adatkezelés
A Szervező a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:
9.1.
Az adatkezelő adatai
Cégnév: Praktiker Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.
Cégjegyzékszám: 01-09-669019
Telefonszám: 06.1.323.23.23
E-mail: info@praktiker.hu
Adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft., képviseli: Dr. Kulcsár Zoltán
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06 20-444-3999; kulcsar.zoltan@ppos.hu
Az adatfeldolgozó adatai
Cégnév: Clair & Curtis Communication Tanácsadó Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 21-27. magasföldszint
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Cégjegyzékszám: 01-09-882705
Képviselője: Simon-Tábori Éva
Képviselő elérhetőségei: info@clairandcurtis.com
9.2. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a)
pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes.
Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.
A következő adatokra vonatkozóan:
- a nyertesek neve
- nyertesek névre szóló számlán szereplő címe
- a nyertes e-mail címe
- a nyertes telefonszáma
9.3. Az adatkezelés célja
A Játék lebonyolítása (számlaszámok és számlák ellenőrzése, összesítés, nyeremények
átadása, a nyertesek esetében továbbá az adózási és számviteli szabályoknak való
megfelelés).
9.4. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyertesek
kiválasztásának napjáig, a tartalékléknyertesek személyes adatai a nyeremények átadásáig,
a nyertesek személyes adatai (név, e-mail cím, postázási cím, telefonszám), a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, kerülnek tárolásra és
kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők
nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.
9.5. Az Érintettek köre
A Játékban részt vevő természetes személyek.
9.6. Az érintett személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelők kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek a fenti célok elérése érdekében
elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelők a következő adatokat kezelhetik:
Játékos esetén: a) számlán szereplő név és b) email cím c) telefonszám
Nyertes esetén: a) számlán szereplő név b) számlán szereplő lakcím cím c) e-mail cím d)
telefonszám
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem veheti át a nyereményt,
mert nem tudjuk vele időben felvenni a kapcsolatot.
9.7. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.
9.8. Az érintett jogai
Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:
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Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.
Az Érintett jogosult arra, hogy 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 az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése 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.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő
info@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Mester u. 87. szám alatti
postacímére küldheti meg írásban.
Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelők a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítják. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy
megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak az általuk végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.
Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri
Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőknél
a fent megadott elérhetőségeken.
Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás
megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye,
tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a
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bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).
Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés
során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védik,
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen
Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelők kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges mértékben kezelik.
Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az
adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való
kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények
átadása előtt kérelmezi.
9.9. Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy a közöttük létrejött megállapodásban
meghatározottak szerint az Érintettek fent írt jogainak gyakorlásával, az Érintettek
tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeik kapcsán Adatkezelő1 köteles eljárni és ezen
kötelezettség teljesítésért az Adatkezelő1-et teljes felelősség terheli.
A
Szervező
részletes
Adatkezelési
https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

10.

tájékoztatója

elérhető

a

Felelősség

10.1. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn,
illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
10.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.praktiker.hu weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, informatikai támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt,
illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak például a
nyereményt illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
10.3. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az
internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai
hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.
10.4. A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereménye
megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen
kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
10.5. A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen
módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
10.6. Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot,
hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.
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A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen
Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.
Budapest, 2021. 10. 21.
Praktiker Kft.
Szervező
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