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„Vodafone - Robotépítő Workshop”
részvételi feltételei

Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Vodafone - Robotépítő Workshop” játék 
szabályzatát, annak megkezdése előtt!

A „Vodafone - Robotépítő Workshop” játékot Szervezőként a Vodafone 
Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., Cégjegyzékszám: 
Cg. 01-10-044159, adószám: 11895927- 2-44) biztosítja.

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú 
felhasználása szigorúan tilos.

1. A Játék időtartama

A Játékra történő regisztráció 2017.11.24. 11:30-kor indul és 2017.12.03. 23:59-
kor zárul le.

2. Résztvevők

A Játékban részt vehet minden 18 év feletti, cselekvőképes természetes személy 
(magánszemély), aki a Játék időtartama alatt regisztrál a https://www.vodafone.hu/
rebotworkshop oldalon megadott kérdőíven, megadva nevét, telefonszámát és 
email-címét, tovább gyermekei számát és életkorát. Több regisztrációval nem 
növelhetőek a nyerési esélyek. Egy család, kizárólag egy e-mail címmel 
regisztrálhat. 

3. Nyeremények

A regisztrálók között 10 db nyertest sorsolunk ki, akik 2017. december 9-én 
10-13 óra között családjukkal részt vehetnek a Vodafone által szervezett 
workshopon:

• Helyszín: Vodafone Magyarország Zrt. székháza  – 1096 Budapest, Lechner 
Ödön fasor 6.

Az esemény részletes programját itt lehet elérni: https://www.facebook.com/events/
2031123377176849/. 

A nyerteseket háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség 
elvének eleget tevő gépi sorsolással választjuk ki a Vodafone székházban (1096 
Budapest, Lechner Ödön fasor 6.). Sorsolás 2017.12.04.-én 14:00-kor. A Játék 
során 10 db nyertes és 10 db pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Vodafone felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény 
igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek (pl. étkezés, ellátás, helyszínre 
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történő utazás) biztosítása, szervezése nem kötelezettsége.

A nyeremények változtatásának jogát fenntartjuk.

4. A nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

A nyerteseket 2017.12.04.-én emailben értesítjük. A Vodafone a kapcsolatfelvételt 
követően egyeztet a nyertessel a nyeremény átvételének módjáról.

Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál 
2017.12.06. 12 óráig a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, 
kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a nyeremény a pótnyertesek részére 
kerül átadásra a sorsolás sorrendjében.

A nyereményt csak a jelen Játékszabályzatnak mindenben megfelelő Nyertes 
résztvevő jogosult átvenni személyesen, mely jog nem ruházható át, nem képezheti 
ajándékozás tárgyát és nem engedményezhető harmadik személyekre. A 
nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem 
eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem 
érvényesíthető.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 
nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli.

A Vodafone kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely 
annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően 
bármely okból nem elérhető vagy nyereményét bármely okból nem veszi át.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne 
vegyenek részt a Játékban a nevében, a Vodafone-t erre vonatkozóan nem terheli 
felelősség.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Vodafone 
mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

A Vodafone nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott 
adatokkal okozott következményekért.

A nyeremény bármely okból történő át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem 
jogosítja.

5. Korlátozások

A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, 
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ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli 
felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A „Vodafone” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. 
A védjegyoltalom jogosultja a Vodafone Group Plc, amellyel kötött Védjegyhasználati 
Megállapodás alapján Magyarországon a Vodafone Magyarország Zrt. ezen 
védjegyek használatára jogosult. A termék- és díjszabás – részben szöveges, 
részben ábrás - nevek a Vodafone Magyarország Zrt. bejegyzett védjegyei. A 
fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és 
jogcímen a Vodafone Magyarország Zrt., illetve bizonyos esetekben a Vodafone 
Group Plc előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a 
polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket 
vonhatja maga után.

Vodafone visszavonhatja, vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben 
bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az 
esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Vodafone által, a Vodafone törekszik 
arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor, a 
visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az 
előzetes értesítés nem lehetséges.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a részvételi feltételekben 
foglaltak bárminemű megszegésével a Vodafone számára okozott kárért teljes körű 
felelősséget vállalnak. A Vodafone a játék elérhetőségét a részvételi feltételek 
megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékban történő részvétel kizárólag saját felelősségre történhet. A Játékos azáltal, 
hogy regisztrál, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt 
feltételeket és szabályokat.

A Vodafone nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi 
utat a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz 
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért okozott felelősséget. 

6. Egyéb tudnivalók

A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a 
Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A részvételi feltételekben a változtatás jogát 
fenntartjuk.

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben 
vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy alávetik magukat a 
Vodafone székhelye szerint illetékes bíróság illetékességének.

  3



Vodafone Proprietary classified as C2 - Internal

Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékából 
kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának 
feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra 
lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető 
szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, 
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a weboldal illetve szervert vagy a 
kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket 
kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen 
esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely 
Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, 
illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a 
nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra 
kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy 
természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, 
hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen 
Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon 
történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése 
érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy 
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen 
játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen 
magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan 
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

Abban az esetben, amennyiben nyertes vagy a workshopra vele érkező valamely 
családtag az előre meghatározott időponthoz képest késve vagy a békés, nyugodt 
közösségi együttlét kereteinek és íratlan szabályainak nem megfelelő állapotban 
érkezik meg a workshop helyszínére, Szervező a belépést, illetve a workshopon 
történő részvételt megtagadhatja, mely esetre Szervező kizárja a felelősségét a 
nyeremény átadásának meghiúsulásáért.

7. Személyes adatok kezelése és védelme 

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben 
kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül 
nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá 
tételéhez, valamint ilyen esetben részt vevő családtagjaival vállalja a részvételt és 
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együttműködést a Játékot, illetve a Szervezőt népszerűsítő, illetve a Nyereménnyel 
kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe 
beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve tv felvételek 
készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban.

Vodafone a Játékban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi 
Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, a Játékosok regisztrációjának 
nyilvántartása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása 
céljából kezeli, továbbá a Játékos hozzájárulása esetén a Digitális Család weboldal 
általi, reklámot is tartalmazó hírlevél küldés e-mailen céljából kezeli és használja fel. 
Az értesítést, illetve a nyeremény átadását követően a személyes adatokat 
tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre 
kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül 
további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a 
jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az 
adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen 
részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a 
regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott 
módon és esetekben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf.:350. postai 
és az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül kérheti a 
nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról 
való tájékoztatását. 

Adatvédelmi azonosító: igénylése folyamatban.

Az Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el: https://www.vodafone.hu/adatkezelesi-
tajekoztato/rebotworkshop.pdf 

2017. november 24.
Jó játékot kíván a Vodafone!
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