"Neked is lehet FundiMini Okosperselyed" NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A "Neked is lehet FundiMini Okosperselyed" elnevezésű nyereményjáték ("Játék")
szervezője a Fundamenta – Lakáskassza Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 1921.) ("Szervező").

A játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat
a Szervező által megbízott ügynökség, a Mediator Group Reklámügynökség Kft.
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.) ("Lebonyolító") látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 A játékban kizáró1ag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint 6.
életévét betöltött legfeljebb 18 éves magyar állampolgár, a 2.7 pontban
meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy
("Játékos") vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
2.1.1 a http://fundimini.hu/ weboldalon ("Weboldal") regisztrál legalább egy
magyarországi lakó – vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal
rendelkező szülőjével, vagy törvényes képviselőjével, melynek során a
következő valós adatait megadja Játékos részéről: teljes név, becenév,
születési dátum, nem, e-mail cím és Szülő/Törvényes képviselő részérő1
teljes név, e-mail cím, város, ("Regisztráció"), és
2.1.2 a megfelelő jelölőnégyzetek (Adatkezelési és játékszabályzat elfogadása,
illetve üzletszerzési célú megkeresésekhez való hozzájárulás) kipipálásával
elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") írt valamennyi
feltételt és hozzájárul a megadott személyes adatainak és gazdasági
adatainak a 8. pontban írtak szerinti kezeléséhez; majd
2.1.3 a napi kérdések megválaszolásával zsetonokat gyűjt és az összegyűjtött
zsetonokat az általa kiválasztott tartalomra beváltja, majd adott tartalmat
letölti és

2.1.4. válaszol a Weboldalon keresztül feltett adott játék heti tipp-kérdésre
("Heti kérdés") legfeljebb adott játékhét vasárnap 23:59 óráig
(a továbbiakban együtt: "Pályázat"). A Heti kérdés kizáró1ag a
http://fundimini.hu/fundiborze/ FundiBörze weboldalon érhető el, bármely
virtuálisan megvásárolható FundiBörze tartalmak (például kifestők,
háttérképek, nyomtatható órarend és jegyzetfüzet) letöltése után.

2.2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt egyszer jogosult az adott Játékheti kérdésre
válaszolni, egy adott játékhéten a játékos kizárólag egyszer válaszolhat. A
megadott válasz utó1ag nem módosítható vagy szerkeszthető.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak
nem felelnek meg, a Játékbó1 automatikusan kizárásra kerülnek, a Pályázatok
egyúttal számítógépes rögzítésre kerülnek és ezáltal utó1ag visszakereshetővé
válnak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a
Játékból.

2.4 Szervező kizaró1ag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok
által regisztrált saját e-mail postafiók megadásával küldenek be a Játékba.
Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot vesz
igénybe, a játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságábó1 fakadó
vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősséget
kizárja.

2.5 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizár.

2.6 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okbó1
nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a Játékbó1
kizárhatja.

2.7 A játékbó1 ki vannak zárva továbbá a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék
szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek
a Polgári Törvénykönyvrő1 szó1ó 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8 A játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok,
akik a játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban
vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek különösen a
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a
nyeremények (játékheti nyeremény FundiMini Okosperselyek – 2db) megszerzése
érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektő1 a tisztességesen
játszani kívánó többi játékost. A Játékbó1 kizárásra kerülő személyeknek minősülnek
továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós e-mail postafiókkal vesznek részt
a játékban abbó1 a celbó1, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.
A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy
játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3 A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2014. október 22. napján 00 óra 00 perctől tart határozatlan ideig. Játékhét:
Az adott naptári hét hétfő 00 óra 00 percétő1 adott naptári hét vasárnap 23 óra 59 percig
tartó időszakot nevezzük egy Játékhétnek. A Játékhét definíciója alá tartozik valamennyi
Játékszabályzatban rögzített Játékkal kapcsolatos fogalom (pl.: Heti kérdés, Heti játék,
Heti nyeremény, Heti nyertes.)

4. A JÁTÉK MENETE
4.1 Heti tipp-kérdések
4.1.1.Szervező a Játék időtartama alatt minden egyes Játékhéten a Weboldalon
közzétesz egy heti tipp-kérdést (továbbiakban: Heti kérdés). Az adott Heti
kérdésre az adott Játékhéten lehet válaszolni a 3. pontban rögzített időtartamon
belül. Az az érvényesen pályázó Játékos lehet az adott Heti nyertes, aki a
Heti játékosok közül az alulró1 legpontosabban és időben leggyorsabb
tippet adja az adott Heti kérdésre. Tehát az első szempont a nyertesség
szempontjábó1 a választipp pontossága (a helyes valasztó1 való eltérés

abszolút értéke), a második szempont pedig a gyorsaság, hogy egy adott
Napon melyik játékos adta leghamarabb – a legpontosabb – tippet szerveróra
alapján dokumentálva.
4.1.2 A Szervező a Heti kérdések listáját a Játék kezdő időpontja előtt
meghatározza, minden egyes Játékhét vonatkozásában. Szervező a Heti
kérdésekre adott helyes válaszokat is meghatározza előre. Szervező nyertes
válaszként kizáró1ag az általa előre meghatározott helyes válaszokat,
illetve az azokhoz legközelebb eső tippeket fogadja el a játékban. A
válaszok, illetve a helyes válaszok megítélése tekintetében a Szervező döntése
az irányadó, a válaszok, vagy Szervező döntése ellen a játékos nem jogosult
semmilyen módon fellépni. Szervező minden naptári Hónapban közzéteszi az
előző hetek helyes megfejtését és a helyes válasz forrását is. A források
nyilvános adatbázisokra épülnek. A helyes válaszok listája a játék végeztével
bárki által szabadon megtekinthetőek a Lebonyolító telephelyén (cím: 1034,
Budapest, Bécsi út 58.) előzetesen egyeztetett időpontban, rendes
munkaidőben
(munkanapokon
12.00-16.00-ig).
időpont-egyeztetés:
info@mediatorgroup.hu

4.3 Nyertesek megállapítása
4.3.1 Szervező a Játék időtartalma alatt minden egyes Játékhéten a heti tippkérdésre
választ adók közül állapítja meg az adott Játékhét két darab nyertesét.
Az első nyertes az a Játékos, aki időben leghamarabb, a pontos, vagy alulró1
megközelítve a legpontosabb választ adta, a második nyertes megállapítására a
következők alapján kerül sor:
- első nyertes pontos válasza esetén időben másodikként adta meg a pontos
választ, vagy a többi játékoshoz képest alulró1 megközelítve legpontosabb
választ adott időben leghamarabb,
- első nyertes alulró1 megközelítve legpontosabb válasza esetén, ugyanazt a
tippet az első nyerteshez kepést időben másodikként adta meg, vagy az első
játékost követően a többi játékoshoz képest megadott tippet alulró1
megközelítve legpontosabban adta meg időben leghamarabb.
4.3.2 Szervező a Heti nyerteseket a Weboldalon adott hónap utolsó pénteken,15
órakor közzéteszi (a nyertes neve és a települése kerül megjelenítésre),
amelyhez valamennyi Játékos a részvétellel hozzájárul, valamint e-mailben
értesíti adott Játékhétre következő péntekig, 18 óráig e-mail-ben.

4.3.3 Szervező a Heti nyertesek tekintetében a Játék időtartama alatt Hetente 2 db
tartaléknyertes Pályázatot határoz meg, amelyek a soron következő időben
leggyorsabb és pontos vagy alulró1 megközelítve legpontosabb tippek voltak
az adott Játékhéten. A tartaléknyertesek a Pályázatuk beérkezésének és a
helyes választó1 való eltérés abszolút értekének sorrendjében válhatnak
jogosulttá a Heti nyereményre a 6. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes
vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okbó1 érvénytelen vagy
a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékbó1 a Pályázatával
összefüggő egyéb okbó1 kizárásra kerül.

5. NYEREMÉNYEK FAJTÁI
5.1

Heti nyeremény
5.1.1 Az adott héten megnyerhető nyeremény: 1-1 db FundiMini Okospersely
("Nyeremény") A FundiMini Okospersely egy pénzfelismerő szoftverrel
ellátott, műanyag persely, amelybe pénzérméket lehet gyűjteni. Az
Okospersely részletes leírása itt tálalható: http://fundimini.hu/mi-azokospersely/
5.1.4 A megnyert Heti Nyeremény - játékos e-mailben történő egyeztetett címre
postázásra kerül az adat egyeztetésétő1 számított legfeljebb 60 napon belül.

5.2 Egy játékos a játék teljes időtartama alatt kizárólag egy db Nyereményre lehet
jogosult. Tehát ha egy Játékos már nyert Heti Nyereményt, akkor a Játék időtartama
alatt a jelen Játékkal kapcsolatban már egyáltalán nem nyerhet ezt követően. A
Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.
2016. október 25. napjától annak a Játékosnak is lehetősége van újból részt venni és a
Nyereményre egy alakalommal ismét jogosultságot szerezni a Heti nyereményért
folytatott játékban, aki 2016. október 25 napját megelőzően nyert Okosperselyt a
fundimini.hu oldalon.

5.3 A Nyereményekhez tartozó személyi jövedelemadó - és járulékfizetési kötelezettségét
a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények
kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE
6.1 Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertesség Hetétől számított 5 (öt)
munkanapon belül értesíti (adott játékhét rákövetkező péntek 18 óráig) a Regisztráció
során megadott e-mail címen három alkalommal. A nyertes játékos válasz emailben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 10 (tíz) munkanapon belül
visszaigazolni az Értesítést és a Regisztráció során megadott személyes
adatainak megerősítését. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést,
illetve a Regisztráció során korábban megadott személyes adatait nem erősíti meg,
vagy beigazolódik, hogy a Játékszabályzatban megadott feltételeket nem teljesíti, úgy
a nyertes játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

6.2 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény
átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz
eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy
Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb
lehetőséget nem tud biztosítani.

6.3 Szervező kizárja a játékbó1 azt a Pályázatot is, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán
vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak,
hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő játékos egyéb okbó1 nem felel
meg a jelen játékszabályzatban írt Személyi feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásabó1 eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség
nem terheli.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A játékró1 részletes információk a http://fundimini.hu/ oldalon érhetők el.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy
8.1.1 a Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott
személyes adatokat a játékkal összefüggésben, a játék

időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljábó1 kezelje, illetve
feldolgozza.
A további adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelési szabályzatban írtak az
irányadók.
8.1.2 A nyertesek nevét a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizáró1ag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; a
4.3.2-es pont szerint.
8.1.3 Hozzájáruló nyilatkozatuk megadásával minden tekintetben, kifejezetten
elfogadják a Játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat minden
rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a szervező Fundamenta – Lakáskassza Kft., mint
adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásábó1 a Mediator Group
Reklámügynökség Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. Adatkezelési nyilvántartási számok:
 Fundamenta – Lakáskassza Kft.:
 NAIH-78960/2014. egyéb interneten elérhető játékban való részvétel
 NAIH-78961 /2014. direkt marketing reklámcélú megkeresések küldése
megnevezésű adatkezelést
 NAIH-78959/2014. egyéb hozzájárulás adása az érintett gyermeke játékban
történő adatkezeléséhez, részvételéhez, továbbá annak szülői felügyelete
megnevezésű adatkezelést

8.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékbó1 való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.3. Egyebekben az adatkezelési szabályzatban leírtak az irányadók.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályázó téves adatszolgáltatásbó1 eredő hiányosságaiért/ hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények
kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett
károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 Amennyiben a nyeremény meghibásodik, az info@fundimini.hu email címen lehet
felvenni a kapcsolatot a meghibásodott Nyeremények javításával kapcsolatban.
Ebben az esetben a Szervező munkatársai 48 órán belül felveszik a kapcsolatot és
információt adnak a persellyel kapcsolatos szavatossági igények érvényesítésével
kapcsolatban. Szintén a fenti e-mail cím áll a rendelkezésre a nyereményekkel
kapcsolatos bármely kérdés, panasz esetén, amely esetekben a Szervező munkatársai
a fentiek alapján, szintén felveszik 48 órán belül a kapcsolatot az érintett személlyel.
Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át az Értesítés visszaigazolását
követő 10 munkanapon belül, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem
követelheti.

9.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a http://fundimini.hu/
Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére.
Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb.
illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget
nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos
részérő1 bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e mail címek,
profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen
vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy
a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a
kapcsolat (bármely okbó1) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az
adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállal.
9.7 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősséget a Weboldal rajta kívülálló okbó1
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan

használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Weboldalon.

Budapest, 2016.október 25.
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