Játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat
1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-165835, adószám: 10751563-2-44, a továbbiakban: Szervező) által lebonyolított
KFC Most Légy Okos nevezetű internetes játékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére, beváltásra csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
§ A Játékban a Szervező és az AmRest Kávézó Kft. munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
§ Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék 2018. 09. 25. 12:00 órától kezdődik és 2018. 10. 22. 11:59-ig tart. A Játék Szervezője fenntartja a
jogot a Játék időtartamának megváltoztatására.
A nyereményeket kizárólag magyarországi címre postázzuk. A nyerteseket az adott nyeremény átvételének részleteiről üzenetben értesítjük.
A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.
Az ajándék Filler kupon bármely magyarországi KFC étteremben, helybenfogyasztás és elvitel esetén,
december 15-ig váltható be.
A főnyeremények 2018. december 15-ig válthatóak be minden magyarországi KFC étteremben.
1. játékhét: szeptember 25-október 1-ig
2. játékhét: október 2-8-ig
3. játékhét: október 9-15-ig
4. játékhét: október 16-22-ig
A játék menete, lényege, részvétel a játékban:
A játék online formában érhető el, a www.jatek.kfc.hu oldalon, ahova vagy Facebook fiókkal vagy külön
e-mail címmel lehet regisztrálni. A játék lényege, hogy a Játékos mind az 5 feladványt helyesen oldja meg
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a megadott idő alatt. Egy játékmenet két esetben érhet véget: ha lejár azidő, vagy ha a Játékos minden
feladványt megold. A játékosok egy fajta kupont nyerhetnek. Igazgatói kupont kapnak, ha az öt kérdésből
mind az 5-öt helyesen fejtik meg: egy Bsmart vásárlása mellé egy ajándék Filler jár, amit egy játékos csak
egyszer nyerhet meg.
A feladványt helyesen megoldók között minden héten 1 db 15 ezer forintos, 1 db 10 ezer forintos és 1 db
5 ezer forintos főnyereményt (kuponcsomagot) sorsolunk ki az alábbiak szerint., A sorsolás útján megnyerhető főnyereményeket is egy játékos szintén csak egyszer nyerheti meg. A játékosok a megszerzett
pontjaik arányában növelik esélyeiket, hogy bekerüljenek a heti 20 legjobb helyezett közé és a fődíjak
valamelyikét megnyerjék.
A főnyereményeket az alábbi módon osztjuk szét: hetente a legjobb 20 játékos között a random.org
segítségével kerül kisorsolásra a három főnyeremény. A sorsolás első helyén szereplő játékos kapja a
15.000.-Ft értékű kuponcsomagot, a második helyen szereplő a 10.000.-Ft értékűt és a harmadik helyen
szereplő pedig az 5.000.-Ft értékű kuponcsomagot.,A Játékban a részvétel önkéntes és ingyenes, nem
feltétele a Szervező, vagy más árujának vagy termékének igénybevétele. A Játékos jogosult regisztrációja törlését kérni, azonban ezzel elfogadja, hogy a regisztráció sorsolást megelőző törlése a Játékban való
további részvételt és a nyerés lehetőségét kizárja. A nyertesek kisorsolására a Szervezőnél nem nyilvános,
elektronikus úton, a random.org szoftver algoritmusa szerinti véletlenszerű sorsolással kerül sor. A
nyertes ezzel hozzájárul ahhoz, hogy nevét a random.org-nál felhasználhatjuk sorsolási célra. A nyertesekkel regisztrációtól függően e-mailben vagy Facebook-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot. A sorsolásról
jegyzőkönyv készül. A sorsolás e módjával szemben minden jogorvoslat kizárt.
A Játék célja
A Játék célja a kupon megszerzése, aminek beváltásával a Játékosok egy KFC Bsmart termék vásárlása
mellé egy ajándék Fillert kapnak, illetve a heti fődíjak.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:
•
Filler kupon (továbbiakban: Kupon)
•
Főnyeremények (kuponcsomagok)
A kuponok készpénzre nem válthatók, ki nem cserélhetőek, más típusú kuponra és át nem ruházhatók. A
kuponok nem vonhatóak össze.
A Játékos elveszítheti nyereményét amennyiben:
§ ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol. A Szervező kizárólag a nyertesek részére küld
értesítést, ezzel kapcsolatosan a nem nyertes játékosok vonatkozásában bármely jogorvoslat kizárt. Kérjük
a játékosokat, hogy kísérjék figyelemmel e-mail címeiket vagy Facebook üzeneteiket, ugyanis az értesítés
megtekintésének elmulasztásából, vagy a játékos oldalán felmerülő esetleges kézbesíthetetlenségből (pl.
e-mail fiók törlése, betelte) eredően a Szervező minden felelősséget kizár!
§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
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§ jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti;
§ ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a
Szervezőnek.

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult
a nyereményre. Amennyiben a nyertes ez idő alatt nem jelentkezik, úgy a fennmaradó, az adott héten,
soron következő legtöbb pontot szerzett játékosok közül kerül kisorsolásra a nyereménye. A nyertes
személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának
igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet
vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremények átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben vagy a megadott e-mail
címükön keresztül egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
tesznek eleget, és a nyeremények átvétele meghiúsul, a nyeremények a továbbiakban nem vehetők át és a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött
értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak
késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás
A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás (azaz az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása)
önkéntes.
Adatkezelés jogalapja:
Az AmRest Kft. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em..; cégjegyzékszáma: 01-09-165835;
adószám: 10751563-2-44; továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékosok lent megjelölt személyes adatait a lent
meghatározott célból a játékosok önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett
hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárul-
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nak a lent meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a toplistán megjelenítsük a nevét.
A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben,
ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Játékos Facebook felhasználói nevét esetlegesen nyilvánosságra
hozhatja a KFC Magyarország hivatalos Facebook oldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul
veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános
közzétételéért.
A személyes adatok felhasználási köre és céljai:
Az Adatkezelő a Játékos kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a játékos a nyereményjátékban
történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – úgy mint név, postázási cím, e-mailcím
(a továbbiakban „Személyes Adat”).
A Szervező a Személyes Adatokat a Játékra történő regisztráció, a sorsolás, a nyertesek kiértesítése és a
nyeremények átadása, a Játékkal kapcsolatos bejelentési és adózási kötelezettségek teljesítése céljábólkezeli.
Személyes Adatok kezelésének időtartama
A Személyes Adatokat a nem nyertes játékosok esetében a Szervező a Játék lezárását követően törli, a
sorsolás eredményét és a nyertesek Személyes Adatait a Játék ellenőrizhetősége érdekében elévülési időn
belül digitális formában megőrzi.
Adatkezelő, adatfeldolgozó személye
A Személyes Adatok kezelését a Szervező végzi, az adatok feldolgozásában a Brandlift Kft. működik közre
(Cg. 948980, adószám: 23014028-2-41, cím: 1036 Budapest, Lajos u. 130.).
Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják alábbi levelezési címre küldött postai levélben (AmRest Kft.,
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em.) vagy a kfc@kfc.hu e-mailcímre küldött e-mailben.
Jogorvoslat
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek Személyes Adataik kezeléséről, kérjék azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a kfc@kfc.hu e-mail címen. Ezen kívül
a résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozásuk
alapján Szervező által meghozott döntéssel nem értenek egyet, úgy a résztvevők a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhatnak. Engedélyszám: NAIH- 114539/2017

9. Kizárás
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A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek
részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Az esetlegesen
felmerülő, csalással összefüggésbe hozható játékosok kizárásra kerülnek.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére,
meghosszabbítására, törlésére és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem
hozható.

