Opinio NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Impact Works Kft. Nyereményjátékának (a továbbiakban „Játék”) alábbi
részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban:
„Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti azzal, hogy a Szabályzat elfogadását a résztvevők a regisztráció
során külön nyilatkozattal erősítik meg.
A Játék szervezője és lebonyolítója az Impact Works Kft. (székhely: 1143 Budapest, Radovic Dusan köz 5.,
cégjegyzékszám: 01-09-867150, adószám: 13670665-2-42, a továbbiakban “
Szervező”, vagy “Impact Works
Kft.”)
A Játék során átadott nyeremény az Impact Works Kft. ajándéka a nyertes részére.

1.

A Játék ideje és helye

1.1 A Játék lebonyolítása a Szervező tulajdonában álló Opinio applikáción
továbbiakban: „Alkalmazás”) keresztül történik.

(https://www.opinio.hu) (a

1.2 A Játék 2020. május 04-től visszavonásig tart, és Magyarország területén kerül lebonyolításra (a
továbbiakban csak „a játék ideje“ és „
a játék helye“).

2. A részvételre való alkalmasság
2.1 A Játékban résztvevő személyek, a továbbiakban: a „Résztvevő”.
2.2 A Játékban csak Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező, természetes személyek vehetnek
részt, akik betöltötték 16. életévüket.
2.3 A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a Résztvevő letöltse az Opinio alkalmazást, a regisztrációs
folyamatot befejezze, illetve a szükséges adatokat megadja. Az alkalmazáson keresztül
● Elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF)
● Elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót
● Elfogadja jelen játékszabályzatot
● A regisztráció során a valóságnak megfelelően megadja a következő adatait: születési éve, neme,
legmagasabb iskolai végzettsége, állandó lakhelyének településtípusa
A Játékban kizárólag az Opinio alkalmazás hordozható eszközre letöltött, hivatalos verzióján keresztül lehet részt
venni.
A fent felsorolt feltételeknek eleget tevők vehetnek részt a Játékban, amelynek nyereményét a jelen szabályzat 4.
pontja szabályozza.

2.4 A Szervezőnek jogában áll bármikor megvizsgálni, hogy az egyes Résztvevők teljesítik-e a Játék megadott
feltételeit, valamint a Szervező egyéb, és a Résztvevők által elfogadott dokumentumaiban meghatározott
feltételeket és a feltételek nem teljesítése esetén jogosult - előzetes tájékoztatás nélkül - az adott Résztvevőt
kizárni a Játékból.
2.5 A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Játék
szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék (így például: ha a Pontokkal visszaél vagy az Alkalmazás használata csalás,
visszaélés vagy gyanús tevékenység jeleit mutatja, ha felmerül a gyanú, hogy Résztvevő hamis vagy nem valódi
adatokkal regisztrálja magát, vagy visszaél mások személyes adataival Pontgyűjtés céljából, stb.). A jelen
pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni
minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy más harmadik személyeknek
okoztak.
2.6 A Résztvevő alkalmasságáról, illetve a regisztráció során megadott adatok helyességéről és valódiságáról,
így például, de nem kizárólag a Résztvevő születési évéről a Szervező igazolást kérhet a Résztvevőtől, illetve
adatainak helyességét ellenőrizheti. Az a Résztvevő, aki az ilyen irányú adatszolgáltatást megtagadja, kizárható a
Játékból.

3. Játék menete
3.1 A Résztvevő az Alkalmazás használata során, így például – jellemzően, de nem kizárólag – a kérdésekre
adott válaszainak darabszámával pontokat (továbbiakban: Pont vagy Pontok) szerez. A Pontokat az Alkalmazás
automatikusan a Résztvevőhöz rendeli.
3.2 A Résztvevő bármikor megnézheti az erre létrehozott felületen, hány Ponttal rendelkezik.
3.3 A Szervező saját döntése, hogy az adott aktivitáshoz hány Pontot rendel. Emellett a Szervező fenntartja a
jogot, hogy egyes aktivitások ösztönzésére több Pontot adjon, mint a kérdések darabszáma. (Ilyen aktivitások
lehetnek például – de nem kizárólagosan – új Résztvevő meghívása az Alkalmazás használatára, a szokásosnál
hosszabb kérdéssor megválaszolása, gyors válaszadás, stb.)
3.4 A megszokottnál több Pontot jelentő aktivitások lehetőségére a Szervező minden esetben felhívja a figyelmet
a honlapján és a közösségi média oldalán, valamint az Alkalmazás által használt üzenetekben.
3.5 A Játékban csak a mindenkori legutolsó három hónapban megszerzett Pontok válthatóak be - a három
hónapnál korábban szerzett Pontok rendszeresen törlődnek. Az Alkalmazás az erre létrehozott felületen mindig a
Résztvevő által elérhető Pontok számát mutatja.
3.6 A Résztvevő az erre a célra létrehozott felületen bármikor megnézheti, az összegyűjtött Pontjait milyen
ajándékra tudja beváltani. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Pontok szigorúan személyhez kötöttek, és
nem lehet őket harmadik félre az Alkalmazáson belül vagy azon kívül átruházni.
3.7. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás törlésével a Pontokhoz való hozzáférése, illetve azok
beváltásának lehetősége megszűnik. Az Alkalmazás törlésével, a törlés időpontjában a Résztvevőhöz rendelt

összes be nem váltott Pont véglegesen elvész, függetlenül attól, hogyan és mikor szerezte azokat.

4 Nyertesek és nyeremények
4.1 A Résztvevő az összegyűjtött Pontokat beválthatja az erre a felületre létrehozott Ajándékok menüpontban. (A
Pontokat beváltó Résztvevő a továbbiakban: „Nyertes”, a beváltott ajándék a továbbiakban: „Nyeremény”)
4.2 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az elérhető Nyeremények köre rendszeresen frissül, illetve időről-időre
módosul, így mindig az aktuálisan megszerezhető kínálatból választhat.
A Nyeremények minden esetben ún. kupon formájában kerülnek átadásra és az adott Nyeremény a kupon
beváltásával szerezhető meg. A kupon beváltása, az adott Nyeremény átvétele a Nyertes kötelezettsége saját
szervezésében.
4.3 A Nyertes a választékból azokat a Nyereményeket tudja megszerezni, amelyek a beváltás időpontjában
aktuálisan elérhetőek és a beváltáshoz elég összegyűjtött Ponttal rendelkezik. Amennyiben az adott Nyeremény
kevesebb Pontért szerezhető meg, mint ahány Ponttal a Nyertes rendelkezik, úgy a fennmaradó Pontok a
Résztvevő egyenlegén maradnak.
4.4 A Nyertes a kiválasztott Nyereményt az Alkalmazáson belül válthatja be. A Nyereményre jogosító kupont az
Alkalmazás a Nyertes telefonjára letölti.
A Pontok akkor kerülnek levonásra a Résztvevő egyenlegéről, amikor a Résztvevő a beváltását az
Alkalmazásban elvégzi. Minden beváltás végleges és visszafordíthatatlan, azokat Pontokra visszaváltani nem
lehetséges, kivéve abban az esetben, ha a kiválasztott Nyeremény nem elérhető.
4.5 A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményre közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó, ÁFA és
egészségügyi hozzájárulás összegét. A Szervező a Nyereménnyel összefüggésben a Nyertest esetlegesen
terhelő egyéb közteher megfizetését nem vállalja, annak megfizetése a Nyertes kötelezettsége.

5. A Nyeremény átadása
5.1 A Szervező a Nyereményt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén a kuponnak az
Alkalmazásból a Nyertes saját eszközére történő letöltésével a Nyertes tulajdonába és birtokába adja. A
Nyeremény a kuponban megjelölt Nyereményen kívül sem készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre, értékkel
bíró dologra nem váltható át és át sem ruházható más személyre.
5.2 A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott résztvevő téves adatszolgáltatásából eredő károkért, így
különösen a regisztráció során megadott adatok hiányosságaiért, hibáiért, illetve a Nyeremény átadásának ezen
okból eredő elmaradásáért, illetve késedelméért. A Szervezőt szintén nem terheli semmilyen felelősség,
amennyiben a Nyertes a kupont vagy a Nyereményt bármely formában harmadik személy részére átadja,
elérhetővé teszi.
5.3 A Játékban történő részvételből eredő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi

út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők által tévesen vagy
hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
5.4 A Szervező felhívja 18. évnél fiatalabb Résztvevői figyelmét arra, hogy a Nyeremény átvételéhez a törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges lehet azzal, hogy törvényes képviselőjének közreműködése nélkül
köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez.
5.5 A Nyereményként a Nyertesnek átadott kuponnal a Szervezőtől eltérő harmadik személyek által nyújtott
termékek, szolgáltatások érhetőek el. A kuponok beváltásával foglalkozó honlapok, üzletek tulajdonosai,
üzemeltetői vagy szolgáltatói által kínált termékek átvételéhez vagy szolgáltatások igénybevételéhez előírhatnak
saját feltételeket, amelyek kizárhatják a Nyertest az Nyeremény átvételéből. A Résztvevő köteles arra, hogy ezen
harmadik feltételeket előzetesen megismerje és csak abban az esetben válassza ki az adott Nyereményt,
amennyiben ezeknek a feltételeknek megfelel.
A Pontok Nyereményre történő beváltásához személyes adatok összegyűjtésére, feldolgozására, és / vagy
átadására, illetve további személyes adatok megadására lehet szükség. A jelen Szabályzat elfogadásával a
Résztvevő tudomásul veszi a személyes adatainak ilyen célból történő gyűjtését, feldolgozását és / vagy
átadását. Az ilyen személyes adatokra az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott feltételek irányadók.

6. Egyéb rendelkezések, tudnivalók
6.1 Az Opinio márkanév és a hozzá kapcsolódó vizuális elemek használatára kizárólag az Impact Works Kft.
jogosult. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt
jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
6.2 A Szervező kijelenti, illetve a Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatállományba való felvételből (és
ezáltal a Játékból) azokat a személyeket kizárja, illetve a Játékban történő részvételt nem biztosítja, akik nem
fogadják el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
6.3 Szervező – indokolás nélkül – visszavonhatja, felfüggesztheti, módosítja vagy megszüntetheti a Játékot
részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag amellyel
összefüggésben kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat. Abban az esetben, ha a Játék
visszavonásra, felfüggesztésre, módosításra vagy megszüntetésre kerül a Szervező által, Szervező törekszik
arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés, módosítás
vagy megszűntetés okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.
6.4 A Résztvevők elfogadják, hogy a Játék során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a
Szervező számára szándékosan okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
6.5 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során
felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért,
valamint műszaki problémákért a Szervező nem vállal felelősséget.
6.6 A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt

feltételeket és szabályokat azzal, hogy a Szabályzat elfogadását a résztvevők a regisztráció során külön
nyilatkozattal erősíti meg. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzat feltételeit vagy a
Játékot kiegészítse, vagy módosítsa, akár előzetes értesítés nélkül.
6.7 A Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Játék időtartama alatt a Szervező az
Opinio.hu oldalon keresztül, az alábbi elérhetőségen nyújt.
6.8 A Résztvevők személyes adatai a Szervező az Adatvédelmi tájékoztatóban és egyéb dokumentumaiban leírt
módon kezeli. A Résztvevők az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben, az
Adatvédelmi tájékoztatóban leírt módon, az Impact Works Kft., mint Szervező ügyfélkapcsolati elérhetőségein
(postacím: 1143 Budapest, Radovic Dusan köz 5.) írásban kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről..
Jó játékot kívánunk!

Budapest, 2020. május 4.

