Facebook és Instagram nyereményjáték
1. A játék szervezője
Jelen szabályzat a Szántó Dániel EV. (székhely: 8600 Siófok, Vadalma utca 6.), a továbbiakban:
Szervező által kezelt https://www.facebook.com/szantodaniel/ Facebook oldalán futó játékra,
illetve a https://www.instagram.com/szantodaniel_/ Instagram oldalán futó játékra vonatkozik (a
továbbiakban: Játék).
2. A játék időtartama, szabálya
A Játék idő tartama: 2022.10.01. 17:30 – 2022.10.08. 15:00
Sorsolás: 2022.10.09. 13:00
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkéső bb egy napon belül. A nyereményt 2022.10.30-ig a
Játék szervezője eljuttatja a nyerteshez.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban, és jogosult legyen a nyereményre, a
Szántó Dániel által kezelt Facebook és Instagram oldalon kikerülő játékfelhívások szerint kell eljárnia,
mely így hangzik:
FACEBOOK:
🎲 J.Á.T.É.K! 🎲
Nyeremény: a legelső szerzői példányom az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent Dorian-Tündekard
című regényből, illetve szintén egy szerződi példány A hatszög című kötetből.
Minden könyvmegjelenésem alkalmából felajánlom a legelső kézbe kapott szerződi példányomat a követőim
között, ez pedig most sem lesz másképp.
Aki szeretne részt venni a játékban, annak csupán annyi a dolga, hogy
🎲 kedveli ezt az oldalt (Szántó Dániel)
🎲 kedveli ezt a posztot
Ha azt is tudod, hogy melyik regényre tartanál igényt, a kép alatt hozzászólásban jelezheted. (Nyugodtan
megjelölheted azokat is, akiket érdekelne valamelyik történet.)
A regények közül az egyiket a Facebook-oldalamon, a másikat az Instagram-oldalamon sorsolom ki. A játék
2022. október 08-án ér véget (15:00-kor). A nyereményjáték szabályzat elérhető a szantodaniel.hu weboldalon
a "nyereményjáték szabályzat" gombra kattintva. A játékot nem a Facebook (Meta) szervezi, a Facebook
(Meta) semmilyen formában nem vesz részt annak lebonyolításában.
Amennyiben lehetőség adódik rá, úgy személyesen adom át a regényeket, melyek közül az egyiket itt
sorsolom ki, a másikat Instagramon.
Fantasy vagy krimi? Krimi vagy fantasy? A választás a tiéd!
Sok sikert!

INSTAGRAM:
🎲 J.Á.T.É.K! 🎲
Nyeremény: a legelső szerzői példányom az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent Dorian-Tündekard
című regényből, illetve szintén egy szerződi példány A hatszög című kötetből.
Minden könyvmegjelenésem alkalmából felajánlom a legelső kézbe kapott szerződi példányomat a követőim
között, ez pedig most sem lesz másképp.
Aki szeretne részt venni a játékban, annak csupán annyi a dolga, hogy

👉 kedveli ezt az oldalt (szantodaniel_)
👉 kedveli ezt a posztot
Ha azt is tudod, hogy melyik regényre tartanál igényt, a kép alatt hozzászólásban jelezheted. (Nyugodtan
megjelölheted azokat is, akiket érdekelne valamelyik történet.)
A regények közül az egyiket a Facebook-oldalamon, a másikat az Instagram-oldalamon sorsolom ki. A játék
2022. október 08-án ér véget (15:00-kor). A nyereményjáték szabályzat elérhető a szantodaniel.hu weboldalon
a "nyereményjáték szabályzat" gombra kattintva. A játékot nem az Instagram(Meta) szervezi, az
Instagram(Meta) semmilyen formában nem vesz részt annak lebonyolításában.
Amennyiben lehetőség adódik rá, úgy személyesen adom át a regényeket, melyek közül az egyiket itt
sorsolom ki, a másikat Instagramon.
Fantasy vagy krimi? Krimi vagy fantasy? A választás a tiéd!
Sok sikert!

3. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban a 14. életévü ket betö ltö tt természetes személyek vehetnek részt, akik magyar
állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcIm
́ mel rendelkeznek (továbbiakban: a Játékos).
A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai.
Amennyiben a nyertes kiskorú vagy cselekvő képességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ü gyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak tö rvényes képviselő jével
együ tt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvő képtelen, úgy nevében kizárólag tö rvényes képviselő je járhat el.
A Játékosok a Játékban tö rténő részvételü kkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban
foglaltakat.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése,
fenntartása és az ezekbő l származó minden költség és felelő sség viselése (így többek kö zö tt:
internetkapcsolat dij ́a, számitó ́gép és szoftverek megvásárlása, működtetése).
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot
- akár annak idő tartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező
jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek
megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon
manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszemű en jár el. A jelen játékszabályzat módosIt́ásait,
4. Nyeremény

Egy darab dedikált példány az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent DorianTündekard című regényből.
Egy darab dedikált példány az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent A hatszög című
regényből.
Az egyik regényt a Facebook oldalán, a másik regényt az Instagram oldalán sorsolja ki a
Szervező.
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

1. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel a Szervező Facebook vagy Instagram ü zenetben veszi fel a kapcsolatot, majd
egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.
A nyertes személyének azonosIt́ásához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest
személyazonosságának igazolására.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:




egyértelmű en bizonyIt́ható, hogy tö bb és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelmű en bizonyIt́ható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

2. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit a Szervező a nyertessel Facebook vagy Instagram ü zenetben
egyezteti, annak költségeit a Szervező magára vállalja.
A Játékosok kö telesek együ ttmű kö dni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a
Szervező t semmilyen felelő sség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek
nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek kö ltsége a nyertest terheli.
3. A Szervező felelő ssége
A Szervező kizárja felelő sségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvő képességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus
úton elküldött értesIt́ésnek neki fel nem róható elvesztésébő l, egyéb okból történő sikertelen
kézbesIt́ésébő l, illetve annak késedelmébő l eredő , a Játékos vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében.
4. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ehhez szü kséges adatszolgáltatás ö nkéntes.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkü l, ingyenesen
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelö lt célra vagy annak egy részére tö rténő
kezelésének megszü ntetését kérni.
A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály
által elő Iŕ t kötelezettségei teljesIt́ésére, valamint adatgyű jtésre használja.

Az adatkezelési cél megszű nésével, de legkéső bb a Játékot kö vető 30 nappal az adatok tö rlésre
kerü lnek.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a
módosIt́ásokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,




hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény
kézbesIt́éséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név), a Szervező a nyeremény
kézbesIt́ése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelő en kezelje.
feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő ) a jelen Játék
lebonyolIt́aś a során a nyeremények kézbesIt́ése céljából felhasználja. A személyes adatokat a
Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.
5. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kIv́ ánó többi résztvevő t.
FelhIv́ juk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
6. Vegyes rendelkezések
A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelő sséget nem vállal. Az
elő Iŕ ttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbIŕálására a jogot a játék szervező je
fenntartja magának.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosIt́ására, a játék idő tartamának
lerövidIt́ésére vagy meghosszabbIt́ására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal
ö sszefü ggésbe nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelő je
a Facebook és az Instagram
A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérheto:̋ hello@szantodaniel.hu

