„Haas Első Sütim Verseny”

promóció részletes játékszabályzata

1. A Promóció szervezője
A „Haas Első Sütim Verseny” promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője,
lebonyolítója az Ed.Haas Hungária Kft. (székhely: 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 19., a
továbbiakban: "Szervező").
2. A Promócióban résztvevő személyek
A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar
állampolgár, természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik
(továbbiakban "Játékos").
3. A Promócióban nem vehetnek részt:
a) Az Ed.Haas Hungária Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt
személyek Ptk. értelmező rendelkezései szerint meghatározott hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)
bek. 2. pont);
b) egyéb, a szervezésben, lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek, valamint a
Játékban résztvevő termékek árusítását végző kereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. értelmező rendelkezései szerint meghatározott
hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pont);
4. A Promóció időtartama
A Promóció 2018. szeptember hó 18. napján 00.00.00 órától 2018. december hó 31. napján
23.59.59 óráig tart. Ezen időszak alatt a jatek@edhaas.hu email címre vagy a
www.facebook.com/haasnatural/oldalon az erre kijelölt poszthoz kommentként küldhetnek
fotókat a jelentkezők a sajátkészítésű első sütikről. Az e-maileknek, a poszthoz írt
hozzászólás/komment beérkezésének a promóció végéig kell megtörténnie.
A határidő után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azokat a Szervező nem fogadja el.
A játékosok a hozzászólások/kommentek leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt
valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

5. A Promóció menete, díjazottak megállapítása
Versenykategóriák
1. első sütim
2. első gluténmentes sütim
Hogyan tudsz jelentkezni a versenyre?
1. Süss egy első sütit. Nem kell, hogy életed első sütije legyen, elég, ha azt a fajta sütit először
készíted el. A lényeg, hogy, ha nem sikerült, akkor is nyerhetsz vele!!!
2. küldd el a sütiről készült képet vagy képeket a jatek@edhaas.hu címre vagy commenként a
www.facebook.com/haasnatural/ oldalon az erre kijelölt posztokhoz. Írd a képhez, hogy
milyen sütit készítettél, ha gluténmentes azt is írd meg.
Kiket díjazunk?
- Októbertől-decemberig minden hónapban bemutatjuk a két kategória 1-1
legegyedibb süti fotóját és szavazásra bocsátjuk, hogy melyik süti készítője kapja a
fődíjat: a KitchenAid kézi mixer szettet. Azonos pontszám esetén számítógépes
véletlenszerű sorsolás dönti el, hogy ki a fődíj nyertese
- Minden szavazás esetében (havonta 2x) a szavazók között 1 db 10e Ft értékű Haas
ajándékcsomagot sorsolunk ki. A szavazási időszakot a szavazást indító posztban
jelöljük. Csak a posztban megadott időszakban leadott szavazatok érvényesek.
Számítógépes véletlenszerű sorsolás dönti el, hogy ki az ajándékcsomag nyertese.
A nyertessel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot. A nyeremények a kiértesítést követő
válaszlevélben megadott címre kerülnek kiszállításra. A nyeremények átvétele kizárólag a
honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat, valamint a játékszabályzat elfogadása után
lehetséges.
a) Egyéb tájékoztatás
A Játék során a játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott
kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék
felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és
üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék
hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját
kockázatára használja. A szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a rendszer
túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem
róható technikai hiba, akadály miatt a játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem
valósul meg. Ha játékos a regisztrálása, beküldés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy a
kapcsolat a kiszolgáló webhelyével megszakad, az adatok elvesztéséért a szervező
felelősséget nem vállal. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játékalkalmazással
összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért,
jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működő képességéért vagy rendelkezésre állásáért,
továbbá a Játékalkalmazás használói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli,
így mindezekért való esetleges helytállási kötelezettségét a Játékos tudtával ezennel kizárja.
Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért,
amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Játékalkalmazással kapcsolatban
kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelezőerejű (eltérést nem engedő)
szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban
meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság,
jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös
tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt,
megbízottját nem terheli felelősség a Játék alkalmazás használatával kapcsolatban vagy
annak alapján a játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni,
közvetett, illetve közvetlen kárért, költségért, kiadás ért (többek között a Játék alkalmazás
használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést,
nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését
harmadik személyek követelését).

6. A nyeremények
FŐDÍJ: 6 db KitchenAid kézi mixer szett
-9-sebességfokozat
-habverés, dagasztás, krémkeverés, pürésítés funkció
-alaptartozék: 2 db rozsdamentes acél dagasztókar, 1 db rozsdamentes acél habverő, 2 db
rozsdamentes acél krémkeverő, 1 db rozsdamentes acél habosító, 1db tárolótáska

További nyeremények:
6 db 10 000 Ft értékű Haas ajándékcsomag
Haas Natural Étkezési keményítő 50 g
Haas Natural Étkezési keményítő 250 g
Haas Natural Pudingporok (3 féle íz)
Haas Natural Szőlőcukor 330 g
Haas Natural Vanillinukor 4*8 g
Haas Natural Sütőpor 4*12 g
Haas Natural Élesztő 7 g
Haas Natural Eperízű gyümölcskocsonyapor
Haas Natural Ananászízű gyümölcskocsonyapor
Haas Konyhatündér receptgyűjtő mappa
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A mappa kétgyűrűs zárókapoccsal rendelkezik, s a benne lévő 18 db A5 méretű papír
lefűzésére alkalmas átlátszó genotherm irattartó tasak, 6 jegyzetlap, 6 tárgymutató
elválasztó lap segítségével könnyedén rendszerezhetőek a kedvenc receptek.

7. Nyeremények átadása:
A szervező a szavazatok lezárását, illetve sorsolást követően 15 napon belül értesíti a nyertes
Játékost facebook üzenetben, vagy e-mailes üzenetben a nyerés tényéről.
A nyereményeket a szervező postai úton juttatja el a nyertesek részére amennyiben nyertes
a kiértesítését követően 15 napon belül az adatvédelmi nyilatkozatot, valamint a
játékszabályzatot elfogadja, illetve megadja levelezési címét.
Amennyiben az üzenet kiküldés (2 db üzenet küldése/napi 1 üzenet) a Szervező számára
egyértelműen sikertelen, nem éri el a nyertest (háromszori próbálkozás), illetve nem érkezik
válasz a nyertes játékostól 15 napon belül, úgy a szervező a tartaléknyertest értesíti.

A nyertes játékosok kötelesek a szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a
kiértesítéstől számított 60 napon belül a nyeremény átadásra kerüljön. A szervező
felelőssége nem állapítható meg akkor, ha a játékos nem tesz eleget az együttműködési
kötelezettségének, és a nyeremény határidőben történő átadása meghiúsul.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, a nyeremény átadásának
kérdésében illetve a nyertes személyének meghatározásában a szervező döntése végleges és
nem vitatható.
A szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, aki nem felel meg a
jelen szabályzatban írt személyi és tárgyi feltételeknek, valótlan, kitalált vagy hiányos, téves
adatot adott meg. A játékos téves adatszolgáltatásból eredően a szervezőt felelősség nem
terheli.
A részvételi szabályok megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a játékból való
kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A
játékszabály megszegéséért a szervezőnek okozott kárért a játékos teljes körű felelősséget
vállal. A szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
8. Adózási kérdések
Nyereményekkel kapcsolatos adó- és járulékterheket a szervező viseli, ezzel kapcsolatos
egyéb adóteher a Játékost nem terheli.
9. Adatkezelés
A játékos személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes.
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan a játékosok tudomásul veszik, hogy
személyes adataikat az 2011. évi CXII törvény (Infotv.) értelmében a Szervező és
közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel. Jelen játékszabályzatban és az Infotv-ben
rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a szervező felel. A szervező ezen
játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni,
amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ez által biztosítani kívánt védelmi szint
egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen
játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel, az itt meghatározottaktól eltérő célokra
nem kezeli, és nem dolgozza fel.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén
kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi
címeken: 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 19., jatek@edhaas.hu
A játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a játék lebonyolításához szükséges adatok
törlését a nyeremény átadása előtt kéri – kivéve, ha csak a marketing célú adatkezeléséhez
való hozzájárulását vonja vissza - az a játékból való kizárásához vezet. A játékos tudomásul
veszi, hogy amennyiben a játék időtartama alatt a marketing célú megkereséshez adott
hozzájárulását visszavonja, a szervező a játék szervezéséhez, ill. lebonyolításához szükséges
célból, és ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
A játékosok adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit a az 2011.
évi CXII törvény (Infotv.) 14. § és 16. § tartalmazzák.

10. Vegyes rendelkezések
A Szervező a jelen Promóciós szabályzatban meghatározottakon túlmenő egyéb nyereményt
nem ad át.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más nyereményre át nem
válthatók.
A résztevő tudomásul veszi, hogy a játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége
előzetesen tájékozódni a promóció szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására
előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a szervező terhére.
A Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik és automatikusan elfogadják a
jelen hivatalos Promóciós szabályzatot és adatkezelési feltételt. Jogi út kizárva.
A Szervező, valamint a Szervező által a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike
sem felelős, és kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel
során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
A Promóció információs telefonszáma munkanapokon (H-CS: 9-16-ig, P: 9-14ig): 96/513-440.
A Promóció e-mail elérhetősége: jatek@edhaas.hu
A részletes Promóciós szabályzat elérhető a www.haas.hu weboldalon, valamint a Szervező
székhelyén.
A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt
tudomásul veszik és elfogadják
A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában
nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az
nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A Szervező a Promóció lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos
reklamációt nem fogad el.
Győr, 2018. szeptember 18.
Ed.Haas Hungaria Kft.
Szervező

