A HVG Állásbörze nyereményjátékainak Részvételi- és
Játékszabályzata
A Frissdiplomás Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 14., cégjegyzékszám: 01-09-872621,
adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-81624/2014, a továbbiakban: Szervező) által szervezett
„Ajánld a börzét!” nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár,
természetes személy vehet részt, aki nem esik a szabályzatban meghatározott kizárt személyek
körébe (továbbiakban: Játékos).
1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását
jelenti.
2. A Játék 2020.02.12-én indul és 2020.03.12. 17:00-ig tart.
3. A Játékban minden személy egyszer vehet részt, amennyiben teljesíti az alábbi lépéseket:
- Regisztráltak vagy frissítették adataikat a https://hvgallasborze.hu oldalon, jelentkeztek a
2020. március 11-12-i HVG Állásbörzére, ajánlották az állásbörzét Invitebox által generált
linken keresztül (e-mailben vagy social media felületeiken megosztva), melyek közül legalább
1 fő regisztrált vagy frissítette adatait a linkre kattintva, és jelentkezett a 2020. tavaszi
rendezvényre. Továbbá az ajánló személyesen is kilátogatott a rendezvényre.
4. A Játékban résztvevők közül a Szervezők sorsolással választják ki a nyertest az alábbi időpontban:
2020.03.17. 14:00
A Játék résztvevői között kisorsolásra kerülő nyeremények listáját a Szervező folyamatosan frissíti és
feltölti a https://hvgallasborze.hu/nyeremenyjatekaink oldalra.
A Szervező a nyertest a Játékban megadott elérhetőségein (e-mailben és/vagy telefonon) értesíti a
sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese erre az e-mail-re válaszolva adhatja meg a
további szükséges információt, amennyiben a nyereményre igényt tart. 7 napon belüli visszajelzés
hiányában a nyereményt a Szervező újrasorsolja.
5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatják a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen
Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt felelősség nem terheli.
6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adóés járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. utazási
költségek) a Játékost terhelik.
7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából
azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A játékban nem
vehetnek részt a Szervező, valamint a HVG Állásbörze szervezőcsapatának dolgozói és azok közvetlen
hozzátartozói.

8. A jelentkezés során megadott személyes adatokat a Szervező bizalmasan, az Adatvédelmi
Nyilatkozatában vállaltaknak megfelelően, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat
maradéktalanul betartva kezeli, harmadik fél részére nem továbbítja. A személyes adatok
felhasználása kizárólag a Játék ideje alatt, a nyertes kisorsolása céljából történik, a sorsolást és a
nyeremény nyertes általi átvételét követően azok véglegesen törlésre kerülnek.
9. A nyereményt csak személyesen, személyazonosságának igazolásával veheti át a nyertes a
Frissdiplomás Kft. irodájában (1037 Budapest, Montevideo utca 14.) a Frissdiplomás Kft. munkatársai
által kijelölt időpontban. Amennyiben a nyertes a megadott időpontban személyesen nem tudja
átvenni a nyereményét, 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazással az általa megnevezett személy
is átveheti. A nyertes hozzájárul az ajándékátvétel során készülő fénykép készítéséhez, továbbá
annak a Szervező felületein történő megosztásához.
10. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja jelen Szabályzatot, valamint hozzájárul, hogy
adatait kizárólag a sorsolást követő értesítés céljából Szervező felhasználja, amennyiben a sorsoláson
győztesként kerül ki. Szervező kötelezi magát, hogy a megadott személyes adatokat egyéb célra nem
használja fel, azok a Játékot követően sorsolást és a nyeremény nyertes általi átvételét követően
véglegesen törlésre kerülnek.
Budapest, 2020.01.31.

