Parfüm és fagyöngy „selfie” kampány
Játék- és részvételi szabályzat
1.

A Játék leírása

1.1.

Az Iparművészeti Múzeum (1091 Budapest, Üllői út 33-37., a továbbiakban: mint
IMM vagy Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi
2019. december 3. – 2019. december 19. között tartó időszakban az Iparművészeti
Múzeum vagyonkezelésében álló Ráth György-villa látogatói között, akik a játék
1.3 pont szerinti időtartama alatt a Ráth György-villában saját magukról fényképet (továbbiakban: saját fénykép vagy „selfie”) „selfie”- t készítenek a villa
meghatározott termében (Brit terem), az európai hírű díszműkovács, Jungfer Gyula
által készített fagyöngy függőlámpa alatt.

1.2.

A játékban a 3. pont szerinti nyeremények kerülnek kisorsolásra.

1.3.

A nyereményjáték időtartama:
2019. december 3. (kedd) a Ráth György-villa Múzeum látogatók részére történő
megnyitásától 2019. december 19. (csütörtök) Ráth György-villa látogatók részére
történő zárásig tart, amely időtartamon kívül nincsen lehetőség a játékban való
részvételre.

1.4.

A játékban való részvétel a hivatalos Játék- és részvételi szabályzat automatikus
elfogadását jelenti. A játékban részt vevő személyek a játékban való részvétellel
elfogadják, hogy a játékban benyújtott fényképekből az Iparművészeti Múzeum és
a nyereményt biztosító parfüméria válogatást tehet közzé a nyilvánosság előtt.

2. A pályázás feltételei
2.1.

A Játékban nyilvános Instagram profillal rendelkező azon természetes személy
vehet részt, aki nem esik a 2.2 és 2.3. pontokban meghatározott kizáró okok alá.
A Játékban nyilvános Instagram profillal nem rendelkező azon természetes
személy is részt vehet, aki nem esik a 2.2 és 2.3. pontokban meghatározott kizáró
okok alá, telefon és email elérhetőséggel rendelkezik, telefonszámát és email címét
nevezése során megadja, és a telefon és az email használatára és annak a
játékban való felhasználására jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője /
gondnoka jogosult, míg a korlátozottan cselekvőképes nyertes a nyeremény
átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – vagy a törvényes
feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

2.2.

A játékból ki vannak zárva az Iparművészeti Múzeum alkalmazottai, valamint ezen
személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.3.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
akciókból azt, aki bármely a Szervező által szervezett játékban csalást/hamisítást,
vagy azok kísérletét követi el, illetve aki a 2.2. pont szerinti kapcsolatát illetően a
Szervezőt megtéveszti.

2.4.

Az 1.1. pont alatti Játékban való részvétel alapvető feltétele, hogy mindegyik alábbi
alpontokban felsorolt feltétel egyidejűleg teljesüljön:
2.4.1. A Játékban való részvétel feltétele az Instagram profillal rendelkező
játékosok számára az Iparművészeti Múzeum hivatalos Instagram oldalának
követése (https://www.instagram.com/iparmuveszeti/).
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A játékos által saját magáról és vagy párjáról készített fotónak vagy ”selfie” - nek a
Ráth György-villa Brit termében, lehetőség szerint a fagyöngy csillárt is láttatva kell
készülnie.
2.4.2. A fényképfelvétel és az ahhoz fűzött megjegyzés nem lehet sértő, jó
erkölcsbe ütköző, és diszkriminatív. (Diszkrimináció szempontjából védett
tulajdonságok a következők: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség,
nemzetiséghez való tartozás, életkor, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot,
anyaság (terhesség) vagy apaság, családi állapot, szexuális irányultság, nemi
identitás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, vallási vagy világnézeti
meggyőződés, politikai vagy más vélemény, foglalkozási jogviszony részmunkaidős
jellege illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb
helyzet) és nem lehet összeférhetetlen vagy hátrányos az Iparművészeti Múzeum
által ellátott közfeladattal és a közgyűjtemény által képviselt értékekkel. A
fényképfelvétel során a tárgyat megfogni, arra bármit ráhelyezni, azt valósan vagy
elektronikusan meg(el)változtatni nem lehet.
2.4.3. A Játékos a Játék időtartama alatt saját Instagram oldalán vehet részt a
játékban egy ”selfie” -vel és a #monguerlain #kissrath hashtagek (#)
használatával.
2.4.4. Egy Játékos egy ”fényképpel vagy selfie” képpel vehet részt a játékban.
2.4.5. A Játékban nyilvános Instagram profillal rendelkező Játékosok vehetnek
részt. Akik nem rendelkeznek Instagram oldallal, email útján küldhetik el fotóikat és
személyes adataikat (teljes vezeték- és keresztnév, telefonszám) az info@imm.hu
email címre.
2.4.6. A Játékban részt vevő képek beküldésével a játékos tudomásul veszi, és
hozzájárul ahhoz, hogy a játékban benyújtott fényképekből az Iparművészeti
Múzeum és a nyereményt biztosító parfüméria válogatást tehet közzé és a
nyilvánosságra hozhatja.
2.4.7. A Játékban részt vevő személynek a fénykép elkészítéséhez a Ráth Györgyvilla Múzeum látogatásához szükséges belépőjegyet meg kell vásárolnia.
3. Nyeremények
3.1.

Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra az 1.1. pont alatti játékban részt
vevők között:
Dovex Kft. nyereményei: 2 db női parfüm az új Guerlain Mon Guerlain Intense edp
50ml-es illattal (értékük 2x36.000 Ft), 1 db férfi parfüm a Guerlain L’Homme Ideal
COOL edt 50ml-es illattal (értéke: 1x23.900 Ft).
Az Iparművészeti Múzeum Múzeumpedagógiai Osztályának nyereményei: 2 db 2
fő részére szóló belépőjegy az Iparművészeti Múzeum 2020 évi programjainak
valamelyikére (a nyertes választja ki), illetve a Ráth György-villa
kiadványcsomagja.

3.2.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók és a
Szervezőnél beválthatók. A nyeremények tulajdonjogának átruházásáról okiratot az
Iparművészeti Múzeum nem állít ki az 1990 évi CXIII. törvény 11. § (2) alapján.

3.3.

Az Iparművészeti Múzeum vállalja, hogy a nyeremény után felmerülő adófizetési
kötelezettséget teljesíti.

4. Sorsolás
4.1.

Az 1.1. pont szerinti játék sorsolásának helyszíne: 1068 Budapest, Városligeti fasor
12. A sorsolás időpontja: 2019. december 20. 11 óra. A sorsolás 3 tagú bizottság
előtt, kézi húzással történik. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, amelyben fel kell
tüntetni különösen az alábbi adatokat: Játék neve, sorsolás helye és ideje,

2

bizottság tagjainak neve és azonosító adatai, a sorsolás menete, a nyertesek és
pótnyertesek személye és a nyereményszelvényen szereplő játékos adatai, a
sorsolás menetével kapcsolatos bármilyen lényeges történés leírása. A
jegyzőkönyvet a 3 bizottsági tag látja el aláírásával. A jegyzőkönyvhöz mellékelni
kell a nyertes, pótnyertes és a sorsolás során kihúzott, de kizárt
nyereményszelvényt is, amelyeken a kizárás okát pirossal meg kell jelölni. A
sorsoló bizottság tagjait az Iparművészeti Múzeum jelöli ki.
Minden nyertes mellé, az adott nyertes nyereményszelvény megállapítását
követően, azzal azonos módon 2 pótnyertes kerül kihúzásra, akikre a nyertesekkel
szembeni követelmények változatlanul élnek. A pótnyertesek közül az elsőként
kihúzott pótnyertes az adott nyereményre akkor válnak jogosulttá, ha az adott
nyeremény nyertesének adatai a fenti 2.4. pont szerint hiányos, olvashatatlan vagy
hibás, vagy a sorsolástól számított 7 napon belül a nyertes a szelvényen megadott
telefonszámon vagy email címen nem elérhető vagy a megadott telefonszám vagy
email cím hibás, nem működik, üzenetet nem fogad vagy a nyertes az üzenetet
nem veszi át, vagy adatainak törlését a 6.2 pont szerint a nyeremény átadása előtt
kéri, illetve a nyertes bármely – jelen részvételi és játékszabályzatban foglalt –
egyéb feltételnek nem felel meg. Ha az 1. pótnyertes sem felel meg a feltételeknek,
úgy a másodikként kihúzott pótnyertes lesz jogosult a nyereményre Amennyiben a
2. pótnyertes sem felel meg a feltételeknek, úgy azon nyeremény tekintetében a
játék meghiúsultnak tekintendő.
5. A nyertesek értesítése, a nyeremények átadása
5.1.

A Szervező a nyertest Instagram üzenetben vagy telefonon, illetve SMS-ben,
továbbá emailben is értesíti a sorsolástól számított 7 napon belül. Tartaléknyertes
értesítésére csak akkor kerül sor, ha ő válik jogosulttá az adott nyereményre. A
tényleges nyertesek névsorát sorsolást követően legkésőbb 21 nap múlva
közzétesszük a www.imm.hu internetes oldalon.

5.2.

A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét 90 napos határidőn belül
biztosítja. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a
nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha
ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a
nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény, a Szervező
terhére nem értékelhető, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. A
nyeremény átadásának meghiúsulásáról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, mely
tartalmazza meghiúsuláshoz vezető események leírását.

5.3.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a beküldőt, aki nem
felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, valótlan, kitalált,
hiányos vagy téves adatot adott meg. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően
a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. Adatvédelem
6.1.

A Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos a jelen
játékszabályzat alapján bekért adatai megadásával kifejezetten és feltétel nélkül
hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Iparművészeti Múzeum a Játék lebonyolításához
jogszabályban – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „GDPR”) szóló 2016/679 (EU)
Rendeletben - meghatározott módon visszavonásig - és annak idejére, kezelje, és
hogy saját marketing-tevékenysége céljából felhasználhassa.

6.2.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kéri.

6.3.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje,
adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a
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következő címen: Iparművészeti Múzeum – Ráth György-villa (1068 Budapest,
Városligeti fasor 12.), illetve info@imm.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését is.
6.4.

Az átadott személyes adatokat, - a játékban beküldött fotók kivételével- kizárólag a
nyeremény sorsolásának kivitelezéséhez, a nyertes értesítéséhez és a nyeremény
szolgáltatásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének
idejéig kezelheti a Szervező, azt harmadik személyes számára nem adja ki, a
nyereményszelvényeket a játék megszervezését követően a jogszabály szerint
megsemmisíti.

6.5.

Amennyiben Iparművészeti Múzeum – Ráth György-villa adatkezelésével
kapcsolatban
problémája
van,
forduljon
adatvédelmi
tisztviselőnkhöz
adatvedelem@imm.hu. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1530 Budapest, Pf.:
5., 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400).

7. Felelősségi szabályok
7.1. Az Instagram használatával megvalósuló nyereményjáték esetén a Múzeum felel a
nyereményjáték jogszerű lefolytatásáért, a hivatalos szabályzatért, az ajánlat
feltételei és részvételi jogosultsági követelményei közzétételéért, a kampányra
felkínált összes díjra vonatkozó előírások teljesítéséért.
7.2.

Az Instagramon végzett kampányért a Múzeum felel, a Múzeum teljes körűen
mentesíti az Instagramot minden jelentkező vagy résztvevő részéről érkező
esetleges a kampánnyal összefüggő igény alól.

7.3.

A kampányt az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem
kapcsolódik a kampány az Instagramhoz.
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