
  

Az újHÁZ Centrum „Tervek Fala” 

elnevezésű promóciós nyereményjátékának 

 Játékszabályzata  

1. A játék szervezője 

1.1 A „Tervek Fala” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője az "Új Ház" Építőanyag 
Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9111 Tényő, Fő utca 2.) (”Szervező”). 

2. A játék időtartama 

A Játék 2019. április 03. napján 00 óra 00 perctől 2019. május 11. napján 24 óra 00 percig tart. 

A nyereményjáték lezárásának időpontja az a nap, amikor a legutolsó nyeremény a nyertesek részére 
átadásra kerül, vagy amikor a nyeremény átadása bármely okból véglegesen meghiúsul, de maximum a 
sorsolás napjától számított 90. nap. 

3. A játékban történő részvétel feltételei 

3.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét 
betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy, továbbá Magyarországon bejegyzett 
székhellyel rendelkező jogi személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi 
feltételének. 
 

A Játékban a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, a 
velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül 
közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a 
Ptk.  8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.  

 
3.2. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az újHÁZ Centrum országos építőanyag-
kereskedelemi hálózat kereskedéseinek egyikében (http://ujhazcentrum.hu/telephelyek)  a Játék 
időtartama alatt hiánytalanul kitöltsön egy nyereményszelvényt a nyereményjáték felhívása szerint (írja 
le otthonával kapcsolatos vágyát/elképzelését), és illetve szintén teljes körűen kitöltse a 
nyereményszelvény hátoldalán található személyes adatokra vonatkozó részt és egyértelműen elfogadja 
a Játékszabályzatot és a Szervező Adatkezelési szabályzatát, majd bedobja a kihelyezett „Tervek Fala” 
néven elnevezett nyereményszelvénygyűjtő dobozba. 
A nyereményszelvények elérhetőek a kereskedésekbe belépő minden érdeklődő/vásárló részére az arra 
kijelölt helyeken. 
A Játékban való részvétel nem vásárláshoz kötött. 
  

3.3. A nyereményszelvény érvényességéhez a Játékosnak az alábbi adatait szükséges hiánytalanul és 
olvashatóan megadnia: 

Játékos neve: 

Játékos e-mail címe: 

http://ujhazcentrum.hu/telephelyek
http://ujhazcentrum.hu/telephelyek


  

Település: 

Kizárólag teljeskörűen, olvashatóan kitöltött nyereményszelvény vesz részt a Játékban. 

Jogi személy esetén Játékosnak az a magánszemély minősül, aki magát Játékosként megnevezte, 
függetlenül attól, hogy a megadott cég képviseletére jogosult-e, nevében eljárásra jogosult-e. 

 

3.4. A nyereményszelvény érvényességéhez a Játékosnak egyértelműen a vonatkozó négyzet 
beikszelésével és aláírásával, el kell fogadnia a Játékszabályzatot és a Szervező Adatkezelési szabályzatát. 
A fentieknek meg nem felelő nyereményszelvény a Játékból kizárásra kerül. 

3.5.Bármilyen módon hamisított vagy manipulált nyereményszelvények érvénytelenek, és nem vehetnek 
részt a Játékban. A Játékban részt vevő nyereményszelvény, valamint a Játék jelen pontjában nem 
szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A 
Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a 
személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban a Szervező megítélése szerint 
csalást/hamisítást követ el. 

3.6. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Promócióból a nyereményszelvényt, amennyiben a 
beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nyereményszelvényén feltüntetett 
személyes adatok nem valósak, tévesek vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen 
Játékszabályzatban írt (3.1. pontban jelölt) részvételi feltételeknek.  

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.  

3.7. A nyereményszelvény hiányosságáért/ hibájáért (pl.: névelírás, címelírás, téves vagy nem valós 
adatfeltüntetés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget.  

4. Nyeremény, Sorsolás 

4.1. A Játékban az alábbi nyeremények vesznek részt: 

- Fődíj: 1 db 500.000 Ft értékű újHÁZ Centrum Ajándékutalvány;  
- A játékban résztvevő kereskedésenként 1 db 10.000 Ft értékű KIKA vásárlási utalvány.  

A játék időtartamának lejártát követően minden leadott nyereményszelvény a kereskedésektől 
begyűjtésre kerül, és a sorsolásra az alábbiak szerint kerül sor: 

A sorsolás időpontja: 2019. május 31. 10 óra. 

A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik.  

A sorsolásban kizárólag a hiánytalanul kitöltött nyereményszelvények vesznek részt. Első lépésben az 
összes leadott érvényes nyereményszelvény alapján berögzített adatbázisból kisorsolásra kerül 
elektronikus úton, a véletlenszerűség elve szerint a 1 (egy) fő nyertes, aki a fődíjra jogosult. 

Második lépésben az adatbázisból kereskedésenként 1 (egy) fő nyertes kerül kisorsolásra.  



  

Szervező a fentiekben írt sorsoláson tartaléknyertest húz a következők szerint: 1 (egy) fő tartaléknyertes 
az 1 (egy) db fődíjra, 1 (egy) fő tartaléknyertes kereskedésenként. 

Amennyiben a nyereményekre kisorsolt Játékosok nyereményszelvénye bármely okból érvénytelen vagy 
a Játékosok a Játékból bármely egyéb okból kizárásra kerülnek úgy a tartaléknyertes válik jogosulttá a 
nyereményre 

5. Nyeremények átadása 

5.1.Szervező a nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a sorsolás eredményéről 
(a sorolást követő 10 (tíz) munkanapon belül), illetve a nyeremény átadásának pontos időpontjáról és 
helyszínéről egy alkalommal.  A Nyertesek válasz e-mailben kötelesek az értesítés kézhezvételét 5 (öt) 
munkanapon belül visszaigazolni. Szervező a nyereményt a Játék időtartamát követő 90 naptári napon 
belül személyesen adja át a nyertesekkel előre egyeztetett újHÁZ Centrum kereskedésben. A nyeremény 
kizárólag személyesen vehető át és másra nem átruházható. 

A nyertes köteles a nyeremény átadásakor személyazonosságát érvényes személyes okmányokkal 
igazolni.  Amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja Szervező jogosult a Játékost kizárni a 
Játékból.  

A nyertes/tartaléknyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen 
Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a 
nyertes/tartaléknyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, így ezen körülmény a 
Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. 

5.2.  A Szervező a sorsolás eredményét a honlapján (www.ujhazcentrum.hu) és facebook oldalán 
(www.facebook.com/ujhazcentrum) közzéteszi a nyeremények átadásának napját követően, legkésőbb 
2019. június 03. napjáig. A nyilvánosságra hozatal során a nyertesek neve és lakóhelye/székhelye 
(kizárólag településnév) jelenik meg, amely közzétételhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel 
kifejezett és feltétel nélküli beleegyezését és hozzájárulását adja. 

5.3. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyeremények átadásán a sajtó illetve egyéb médiák 
képviselői is jelen lehetnek, és az eseményről, így a nyertesekről is - külön hozzájáruló nyilatkozatuk 
alapján - hang- és képfelvétel készülhet, a nevük és lakóhelyük/székhelyük (kizárólag településnév) 
közzétételre kerülhet. A sajtó képviselői önálló adatkezelők, így a Szervező nem felelős a sajtó 
adatkezelési tevékenységéért. A Szervező által készített hang- és képfelvétel a nyertesek - külön 
hozzájáruló nyilatkozata alapján - marketinges célokra (online kommunikációban (Facebookon, 
Instagramon, online sajtóban, nyomtatott sajtó megjelenésekben) Magyarország területén korlátlanul 
(térben és időben) felhasználásra kerülhet. 

5.4. Amennyiben bármely okból valamely Tartaléknyertes minősül Nyertesnek, rá értelemszerűen a 
Nyertesre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

5.5. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre nem válthatóak. A nyereményadót a 
Szervező köteles megfizetni, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremények átvételének 
helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

http://www.facebook.com/ujhazcentrum
http://www.facebook.com/ujhazcentrum


  

 

6.  Információ a játékról 

A Játékról információk az újHÁZ Centrum kereskedésekben elhelyezett promóciós kommunikációs 
eszközökön, és a www.ujhazcentrum.hu  weboldalon érhetők el.  

7.  ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK  

7.1.  A Játék során megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.  

A Játékban történő részvételhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt 
vesznek, tudomásul veszik és elfogadják a jelen Nyereményjáték szabályzatot és az adatvédelmi 
szabályzatot, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

a) nyertesség esetén a www.ujhazcentrum.hu oldalon vagy erről nyíló aloldalon és 
www.facebook.com/ujhazcentrum oldalon, nevüket és lakcímüket/székhelyüket (kizárólag a település 
megjelölésével) és – külön hozzájárulásuk alapján - a nyereményátadásról készült felvételeket a 
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra 
hozza; 

b) megadott személyes adataikat a Szervező, mint Adatkezelő  a jelen Játék lebonyolítása (beküldött 
nyereményszelvények ellenőrzése, sorsolás, Nyeremények kiosztása, adókérdések rendezése), 
érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásuk visszavonásáig, 
de legfeljebb a Sorsolást követő 5. napig, a Tartaléknyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, 
valamint a Nyereményeket átvevő Nyertesek megadott személyes adatait, illetve a Nyeremények 
kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján a nyeremény átadásának napjától számított 8 évig, de legkésőbb 2027. 
december 31-ig megőrizze, majd ezt követően törölje; 

d) a Nyertesek külön hozzájáruló nyilatkozatuk alapján a Nyertesekről a Nyeremény átadása során kép-
, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak 
ajánlásában, illetve hirdetéseiben ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben 
felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, azokat nyilvánossághoz közvetítheti, 
sokszorosíthatja,  

e)  a Játékban való részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat és az 
abban foglalt adatkezelés minden rendelkezését. 

5.2. A Játék kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelő az alábbiakban 
tájékoztatja a Résztvevőket: 

I. Az adatkezelő adatai 

Cégnév: "Új Ház" Építőanyag Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Cégjegyzékszám: 08-10-001794   

Székhely: 9111 Tényő, Fő utca 2. 

http://www.ujhazcentrum.hu/
http://www.ujhazcentrum.hu/
http://www.ujhazcentrum.hu/
http://www.ujhazcentrum.hu/


  

Adatvédelmi tisztviselő: Karakai Ágota  

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: marketing@uj-haz.hu 

II. Az adatkezelés jogalapja  

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, és 
előfeltétele a részvételnek és a nyeremény átadásának. 

III. Az adatkezelés célja 

A Játék lebonyolítása (beküldött nyereményszelvények ellenőrzése, sorsolás, Nyeremények kiosztása, 
adókérdések rendezése). 

IV. Az érintettek köre 

A Játékban a nyereményszelvényt kitöltő természetes személyek illetve vállalkozások esetében azok 
nevében eljáró személyek. 

V. Az érintett személyes adatok kategóriái  

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek. 
Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti: 

Természetes személy esetén: 

a) név; b) e-mail cím; c) telefonszám d) születési hely, idő e) lakóhely  

VI. A személyes adatok tárolásának időtartama 

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Sorsolást követő 5. napig, a 
Tartaléknyertes személyes adatai a nyeremény átadásáig, a Nyertesek személyes adatai, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, de legkésőbb 2027. december 31-ig 
kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő 
nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek. 

VII. Automatizált döntéshozatal 

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor. 

VIII. Az érintett jogai 

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg: 

Az Érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra 
adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. 

Az Érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy 
egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése 
érdekében gyakorolja e jogát.  



  

AZ Érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a)az adatkezelés céljai; 

b)az Érintett személyes adatok kategóriái; 

c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 
vagy közölni fogják; 

d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai 

e)az Érintett joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés 
korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz; 

f)a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, 
vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre. 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: 

• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervező jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos 
érdekeivel szemben. 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szervező a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló 
adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy 
az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja. 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 



  

kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő marketing@uj-
haz.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 9111 Tényő, Fő utca 2. szám alatti postacímére küldheti meg 
írásban.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 
határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton 
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt 
másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme 
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, 
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 
adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről 
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő 
tájékoztatja e címzettekről. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 
információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett 
másként kéri 

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent 
megadott elérhetőségeken.  

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az 
adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti 
törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken 
túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt. 
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A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a személyes 
adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának 
megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.  

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi. 

A Szervező részletes Adatkezelési szabályzata elérhető a http://ujhazcentrum.hu/adatvedelem 
honlapon. 

A jelen Játékszabályzat a Nyeremények átadásának napjáig a  http://ujhazcentrum.hu/címen érhető el.  

8.Vegyes rendelkezések 

8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

8.2. A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen 
szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.  Szervező a Játékosok által 
megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel 
útján nyertesség esetén jogosult ellenőrizni.  

8.3. Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot 
szüneteltesse vagy törölje.  

8.4. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való 
részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból 
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért. 

8.5. A Szervező jelen Játékszabályzat és a Játékban megnyerhető Nyeremények körének egyoldalú 
változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a Játékosok érdekeit nem sértheti.  

 8.6. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. A Szervező a 
nyertesek értesítésén túl a Játékosokkal levelezést nem folytat. Ez a rendelkezés nem korlátozza a 
Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.  

 

Tényő, 2019. 04. 03.  

Új Ház Zrt. 

Szervező 
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