
NYEREMÉNYJÁTÉKSZABÁLYZAT

Ajándéksorsolás Könyvklubtagoknak
Játékszabályzat

A játék meghatározása:
A webáruház nyereményjátékot hirdet azon Könyvklubtagok részére, akik az
alább körülírt hírlevélre feliratkoztak a webáruházban.
Jelen  feltételek a (a továbbiakban: Játékszabályzat) szabályozzák a Buttercup Kft.
(székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. 3. em. 316., cégjegyzékszám: 01-09-387759,
adószám: 27189568-2-42, a továbbiakban: Szervező) által működtetett  
webáruház nyereményjátékának (a továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék) részvételi
feltételeit, sorsolását, nyereményátadását és egyéb információit, részleteit.
A Nyereményjáték a webáruház a Facebook oldalán és Instagram oldalán,
valamint a https://micimaci.hu/ weboldalon kerül meghirdetésre és lebonyolításra.
A jelen Játékszabályzat elérhető a webáruház https://micimaci.hu/ weboldalon.

1. Részvételi feltételek, a játékban részvevő személyek

(1) A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes
természetes vagy jogi személy, aki megfelel az alábbiakban felsorol követelménynek:

tagja a webáruház ún. Könyvklubjának, azaz feliratkozott a Buttercup
Kft. Szervező által működtetett webáruház hírleveleire és reklámcélú
üzeneteire,

Ezen kívül más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.
A Játékban résztvevő személy(ek) a továbbiakban: Játékos(ok).

(2) Minden olyan személy, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, továbbá
magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Játékszabályzatot és az ahhoz kapcsolódó
adatkezelési rendelkezéseket, automatikusan résztvevője a jelen Nyereményjátéknak, így
ekként Játékosnak minősül.

(3) Amennyiben valamely személy megfelel ugyan az (1) bekezdésben meghatározott
feltételeknek – így tehát jogosult lenne a Nyereményjátékban Játékosként részt venni –,
azonban még sem kíván részt venni a Nyereményjátékban, ennek tényét írásban jogosult
közölni a Szervező részére küldött Facebook-üzenetben, e-mailben, a Szervező által
működtetett webáruház ügyfélkapcsolati levelezési rendszerén keresztül, valamint
postai úton a Szervező levelezési címre küldött jognyilatkozatban.

(4) Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében –
nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a
Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.
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A kifogás tényét a Játékos írásban jogosult közölni a Szervező felé Facebook-üzenetben,
e-mailen keresztül, a Szervező által működtetett webáruház ügyfélkapcsolati
levelezési rendszerén keresztül, valamint postai úton a Szervező levelezési címre küldött
jognyilatkozatban

(5). A Játékban nem vehetnek részt a Szervező képviselője, tagja, munkavállalói, illetve a
Játék szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő további gazdálkodó
szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és
mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja).

(7) A Nyereményjátékban való részvétel a résztvevő Játékosok részére ingyenes és
semmiféle további fizetési kötelezettséget vagy vásárlási kötelezettséget nem von maga
után.

2.   A Nyeremények

(1) A Nyereményjáték során az alábbi ajándéktárgyakat (a továbbiakban: Nyeremény)
sorsolnak ki a Játékosok részére.

(2) A Nyereményjátékban egy személy egyszer vehet részt.

(3) Nyereményjáték keretében az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:

a) V.I.P. belépőjegy 2 személy részére a magyar labdarúgó-válogatott 1
mérkőzésére, 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint értékben. A
Nyeremény-belépőjegyek a Nyertesek által meghatározott időpontban válthatók be, a
beváltásra és a felhasználásra – előzetes egyeztetést követően – a Szervező a
Nyereményjáték lezárásától, a sorsolástól számított 3 éves időtartamot határoz meg.

b) 1 db Könyvcsomag 20.000 Ft, azaz húszezer forint értékben.

c) 1 db Gyermekjátékcsomag 20.000 Ft, azaz húszezer forint értékben.

d) 1 db modern, futurisztikus diavetítő 23.000.- Ft, azaz huszonháromezer forint
értékben.

e) 1 db Könyvcsomag 10.000 Ft, azaz tízezer forint értékben.

f) 1x10 db diafilmből álló csomag, 15.000.-FT, azaz tizenötezer FT értékben.

g) 5x1 db (összesen 5 db) „Ásatlan kút” c. gyermekeknek szóló hangjáték dupla
cd-n (narrátor: Csuja Imre).

(4) A Nyeremények készpénzre nem válthatók és nem átruházhatók.
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(5) A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt
biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek.

3. A Nyertesek kiválasztása, sorsolás

(1) A Nyereményjátékban a Nyertes kiválasztása, a sorsolás véletlenszerű módszerrel
történik, és a sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti, valamint közjegyző felügyeli.

(2) A Nyertesek kisorsolása a Könyvklubtag Játékosok hírlevélre történő feliratkozásai közül
történik.

(3) A Játékos a Nyereményéről nem mondhat le egy nagyobb értékű Nyeremény elérése
reményében. Erre irányuló cselekvés esetén a Szervező jogosult a Játékost kizárni a teljes
Nyereményjátékból.

(4) Automata rendszer (pl. robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata,
valamint bármely más manipuláció tilos és érvénytelen.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben bármely Játékos részéről a
Játékszabályzat megsértését vagy a jelen Játékszabályzattal vagy a Nyereményjáték
céljával vagy szellemiségével bárminemű összeférhetetlen magatartást tapasztal, vagy
ennek megalapozott gyanúja merül jel, a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Nyereményjátékból.

4. A Nyeremény átvétele

(1) A Nyertes(ek) kötelesek együttműködni a Nyeremény(ek) átadása vonatkozásában.

(2) A Nyertesek nevét, és a Nyereményük megnevezését a Szervező a Facebook-oldalán
és/vagy az Instagram-oldalán és/vagy a webáruház weboldalán teszi közzé a
sorsolás lezártát követő 72 órán belül.

(3) A Szervező egyébiránt fenntartja a jogot, hogy a Nyertesekkel a kapcsolatfelvételt direkt
Facebook-üzenettel és/vagy e-mailben végezze el.

(4) A Nyeremény a Nyereményjáték és a sorsolás lezártától számított 30 napon belül kerül
kiküldésre.

(5) A Nyeremény átvétele a Nyertes által megadott szállítási címre történik.

(6) Amennyiben a Nyertes nem veszi át a Nyereményét, vagy 5 munkanapon belül nem
elérhető, és nem működik együtt a Nyereménye átvétele kapcsán, úgy a Szervező úgy
tekinti, hogy lemondott a Nyereményéről, amelynek megszerzésére és átvételére ekként a
Pótnyertes szerez jogosultságot.
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5. Pótnyertesek sorsolása

(1) A Szervező fenntartja a jogot új Nyertesek (a továbbiakban: Pótnyertesek) kiválasztására,
ha az eredeti Nyertes ésszerű erőfeszítéseket követően nem elérhető, vagy a Nyeremény
átvételét megtagadja.

(2) A Szervező valamennyi Nyereményre a Nyerteseken kívül további 2-2 pótnyertest sorsol
a Nyertesek kisorsolásával egyidejűleg, és azzal azonos feltételek mellett, véletlenszerű
módszerrel, közjegyző jelenlétében. A Pótnyertesek nevét és a kapcsolódó
Nyereményeiknek megnevezését a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti.

(3) A Pótnyertesek abban az esetben jogosultak a Nyeremények megszerzésére,
amennyiben azt a Nyertesek nem veszik át, vagy azt nem fogadják el, vagy szabálysértést
vagy egyéb a Nyereményjátékkal összeférhetetlen magatartást gyakorolnak, és emiatt
kizárásra kerülnek.

(4) A Szervező a Pótnyerteseket csupán abban az esetben értesíti, amennyiben jogosulttá
válnak a Nyereményekre.

(5) A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan esetre, amikor a Pótnyertes annak
tudatában, hogy nem nyert, a sorsolás eredményéről való értesülését megelőzően nem
tartotta be a jelen Játékszabályzatot, és emiatt a későbbiekben elveszíti jogosultságát a
Nyeremény átvételére.

6. A Nyereményjáték időtartama

(1) A Nyereményjáték 2022. február 09. 00:00:00 órától – 2022. december 31. 23:59:59 óráig
tart.

(2) A Nyereményjátékban való részvételhez a fenti időtartam alatt kell a Játékosoknak
Könyvklubtaggá válniuk (legkésőbb). A megrendeléseknek és a Könyvklub-csatlakozásoknak
tehát legkésőbb 2022. december 31. 23:59:59 óráig meg kell érkezniük a Szervező
rendeléseket rögzítő elektronikus tárhelyére.

(3) A Nyereményjáték eredményhirdetésére, tehát a Nyeremények és a Nyertesek, illetőleg
Pótnyertesek kisorsolására várhatóan 2023. január harmadik hetében, nyilvánosan kerül sor
a következő helyszínen: Buttercup Kft. székhelye vagy sorsolást felügyelő közjegyző
székhelye.

7. Adók, közterhek, egyéb jogi kötelezettségek

(1) A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó- és járulékfizetési
kötelezettséget a Szervező viseli.
A Nyertes köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek
szükségesek lehetnek a nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére,
továbbá köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel.
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(2) A Nyeremények után a Nyerteseknek adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

(3) A jelen Nyereményjáték, és a Szervező ezirányú tevékenysége a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá nem tartozik, és ún.
ajándéksorsolásnak nem minősül.

(4) A (3) bekezdésben határozottak értelmében a jelen Nyereményjátékot a Szervező nem
kell bejelentenie a Szerencsejáték Felügyeletnek. Ettől függetlenül a kapcsolódó hatósági
eljárások minden rendelkezését betartja és alkalmazza, valamint viseli az ezzel esetlegesen
felmerülő költségeket és közterheket.

8. Adatkezelés és adatvédelem

(1) A Játékosok a Nyereményjáték és a Szervező adatkezelési szabályait és gyakorlatát a
Játékszabályzattal együtt, a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadják és azt magukra
nézve kötelezőnek fogadják el.

(2) Mind a Nyereményjátékban való részvétel, mind pedig az azzal kapcsolatos
adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, a személyes adatok forrása pedig maga az
érintett.

(3) A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, a
Nyeremények kisorsolása és átadása, valamint a Szervező termékei, szolgáltatásai
promotálása, és egyéb marketingtevékenység. Az adatkezelés jogalapja az érintett
hozzájárulása, az adatkezelés időtartama pedig az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
tart.

(4) Az adatkezeléshez való hozzájárulását az érintett bármikor írásban visszavonhatja. A
hozzájárulás visszavonása történhet az info@micimaci.hu e-mail címen keresztül, továbbá a

webáruház ügyfélkapcsolati levelezési felületén keresztül, valamint postai úton a
1065 Budapest, Révay u. 10. III/316. postacímre küldött levélben.

(5) Amennyiben a hozzájárulás visszavonására a Nyereményjáték lezárása vagy a kisorsolt
Nyeremény átadása előtt kerülne sor, úgy az érintett Játékos a Nyereményjátékból azonnali
hatállyal kizárásra kerül, és az által esetlegesen megnyert Nyeremény tekintetében helyébe
a Pótnyertes lép.

(6) A jelen Nyereményjáték esetén – annak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény hatálya alá tartozása és ajándéksorsolási minősége kapcsán – további
adatkezelési célként merül fel a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
által és a kapcsolódó ágazati jogszabályok által meghatározottak betartása, valamint további
adatkezelési jogalapként merül fel a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelés.

(7) A Szervező tájékoztatja az érintett Játékosokat, hogy személyes adataikat szigorúan
bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi jogaszályoknak és saját adatkezelési szabályai
rendelkezéseinek maradéktalan betartásával kezeli.
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(8) A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten elfogadják, hogy a
Szervező termékek és szolgáltatások eladásában érdekelt, ezért marketingcélból jogosult az
érintett Játékosok személyes adatait kezelni.

(9) A Játékosok továbbá tudomásul veszik, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy
- a Szervező nyertesség esetén nevüket minden további feltétel és ellenérték nélkül,

kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; valamint, hogy
- a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett a Játékosokról készült, a

Játékosok főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy
megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve
hirdetéseiben, honlapján, Facebook- és/vagy Instagram-oldalán minden további
külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben
felhasználja, illetve a webáruház weboldalán közzétegye.

(10) Az érintett Játékos a Nyereményjátékban való részvételével feltétel nélkül,
automatikusan kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező a jelen Játék
során a Játék lebonyolítása és Nyeremények átadása, illetőleg a Nyeremények utáni
közterhek viselésének érdekében felhasználja; továbbá, hogy azokat ezen célból az általa
megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

(11) A Szervező ezúton tájékoztatja a Játékosokat, hogy az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint az Európai
Parlament és Tanács Általános adatvédelmi rendelte (GDPR), illetve a Szervező
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata rendelkezéseinek értelmében a Játékos jogosult a
kérni adatai helyesbítését, valamint jogosult adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni.
Ezen kérelmek előterjesztését az érintett Játékos írásban teheti meg mind
Facebook-üzenetben, mind e-mailben, mind a webáruház weboldalán lévő
ügyfélkapcsolati elérhetőségeken, mind pedig postai úton, a Szervező levelezési címén.

9. Vegyes rendelkezések

(1) A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, és a jelen
Játékszabályzat szerinti lefolyásáért.

(2) A Nyereményjáték-felhívásban közzétett, a Nyereményekről készült fotók, képek csupán
illusztrációk. A Szervező a Nyeremények tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget
nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával,
illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

(3) A Játékban való részvételre és Nyereményre csak az a személy Játékos jogosult, aki
helyesen adta meg a Szervező számára az azonosításához szükséges adatokat. A Játékos
által megadott adatok pontatlanságáért/ hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás,
téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy
késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
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(4) A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk
levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az
adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és
anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

(5) A Nyereményjátékban való részvétel során a Játékos tudomásul veszi és elfogadja 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 nehézségek
bekövetkezésének lehetőségét. Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és
hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Nyereményjátékban kizárólag a
saját kockázatára vesz részt.

10. Záró rendelkezések

(1) A jelen Játékszabályzatra és a teljes Nyereményjátékra a hatályos magyar jogszabályok
az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan
a magyar rendes bíróságok joghatósága alá tartoznak. Jogorvoslattal a Játokosok a
főszabály szerint, a Szervező székhelye szerinti bírósághoz fordulhatnak.

(2) Adatvédelmi jogaik megsértése kapcsán az érintett Játékosok jogorvoslatért fordulhatnak
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11.).

Budapest, 2021. november 2.
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