Találkozz a Deloitte-tal VOLT Fesztiválon!
Gyere el a VOLT Fesztiválra, készítsd el saját graffitis alkotásod, és még nyerhetsz is!

Játékszabályzat
A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-044100), a Deloitte
Könyvvizsgáló

és

Tanácsadó

Kft.

(cégjegyzékszám:

01-09-071057),

a

Deloitte

CRS

Kft.

(cégjegyzékszáma: 01-09-975176) és a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
(iroda: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, a továbbiakban együttesen: Szervező vagy
Deloitte) szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) szervez.

A Játék leírása és a Játékban részt vevő személyek
A Játék 2016. június 29. napján kezdődik és 2016. július 15. napjáig tart. A Játékban részvételre
az jogosult, aki a VOLT Fesztiválon a Deloitte helyszínén graffitit készít, majd az elkészült művel
lefotózzák, és a képmását, valamint a művet ábrázoló fénykép - a résztvevő hozzájárulásával - a
Deloitte Facebook oldalára feltöltésre kerül, továbbá a hozzájárulását adja, hogy a Deloitte a jelen
szabályzatban megjelölt személyes adatait kezelje, és vállalja, hogy ezen adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulását a Játék lezárásáig nem vonja vissza.
A VOLT Fesztiválon a Szervező az érdeklődő résztvevők részére lehetőséget biztosít, hogy az
érdeklődők graffitit készíthessenek graffitiművészek segítségével, illetve felügyeletével. A Szervező
a graffiti elkészítéséhez szükséges feltételeket és eszközöket biztosítja. A graffitik elkészítésére a
VOLT Fesztivál ideje alatt minden nap délelőtt 12 órától este 21 óráig, érkezési sorrendben a
Deloitte
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rendelkezésére. Egyidejűleg legfeljebb 6 jelentkező készíthet graffitit. A résztvevőről az elkészített
graffitivel a helyszínen a Szervező fényképet készít, amit a személyes adatkezelésre vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat aláírása után feltölt a Deloitte Magyarország hivatalos Facebook oldalára. A
fényképek feltöltésére az esélyek kiegyenlítése érdekében egyidejűleg, a VOLT Fesztivált ideje
alatt esténként kerül sor. A napi nyereményt a másnap 17 órakor a Szervező hivatalos Facebook
oldalán legtöbb „like”-ot (kedvelést) gyűjtő résztvevő kapja. A fődíjat a VOLT Fesztivál utáni héten
a zsűri által kiválasztott alkotás készítője kapja, a fődíj egy iPad Mini lesz.
Játékban történő részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő elfogadja jelen Játékszabályzatot és
hozzájárul személyes adatai (név, email cím, mobilszám, iskolai végzettség megnevezése és
megszerzésének éve, végzettséget adó oktatási intézmény neve és a szakirány, folyamatban lévő
iskolai tanulmányok esetén az oktatási intézmény és a szakirány megnevezése, a tanulmányok
befejezésének várható ideje, érintett személy és az általa készített graffitit tartalmazó fénykép)
kezeléséhez, valamint a személyes adatait hiánytalanul megadja. A hozzájáruló nyilatkozat
aláírásával jelen szabályzat résztvevő által elfogadottnak tekintendő.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:



a Szervező alapítói, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok
közeli hozzátartozói (Ptk.8:1. § 1.).



Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek alapítói, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Szervező jogosult a Játékból kizárni bármely résztvevőt, amennyiben annak a gyanúja merül fel,
hogy nem tisztességes úton jut like-okhoz. Ilyen esetben a Szervező a kizárásról az érintett
személyt haladéktalanul értesíteni köteles, megjelölve a kizárás okát. Felhívjuk a résztvevők
figyelmét, hogy tisztességtelen like szerzésnek minősül különösen, ha a like-ok megszerzéséért a
résztvevő pénzbeli ellenszolgáltatást nyújt egy harmadik személynek vagy szervezetnek, vagy ha
a résztvevők között olyan megállapodások jönnek létre, amely valamely résztvevő győzelmének
közvetett vagy közvetlen elősegítését szolgálja. Amennyiben ilyen eset gyanúja merül fel, a
Szervező a résztvevőt haladéktalanul kizárja a Játékból. Kérjük, hogy a Játék során mindenki
tisztességesen és sportszerűen járjon el.
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kifogásolhatóak, nem alkalmasok arra, hogy másokat vallási, nemi, faji, etnikai, politikai
hovatartozásukban, vagy személyükben sértsenek, megbotránkoztassanak. A Szervező minden
művet kizár a Játékból, amely a jelen kitételt megsérti.
Biztonsági és egyéb szabályok
-

Festeni az arra kijelölt területen (sátor alatt) lehetséges. Festékszórót a kijelölt területen
kívülre vinni tilos.

-

A festésre kijelölt festőállványon kívüli bárminemű eszközre, felületre (padló, sátor fal,
további személy, stb.) festeni szigorúan tilos.

-

Mások testi épségét veszélyeztetni vagy sérteni, illetve ruházatát befesteni vagy egyéb
módon megrongálni tilos.

-

A játékos ruházatában keletkezett esetleges kárért felelősséget nem vállalunk.

-

A festésre kijelölt helyszínen a Szervezőn illetve az éppen adott időszakban festő játékosokon
kívül más személy nem – vagy csak a szervezők kifejezett engedélyével – tartózkodhat.

-

A festést csak a Szervező által biztosított előzetes oktatást követően lehetséges megkezdeni.

-

A festésre kijelölt területen, továbbá a Deloitte Chill & Spray programhelyszín teljes területén
a dohányzás, illetve nyílt láng használata szigorúan tilos!

-

A festésre biztosított eszközöket (állvány, tábla, papír, keret, festékszóró, stb.) csak a
rendeltetésnek megfelelően szabad használni! Pl. A túlnyomásos palackot ütögetni, felszúrni,
közvetlen fény-, vagy hőhatásnak kitenni tilos.

-

Festeni a többi játékos zavarása, illetve festésben történő korlátozása nélkül szabad.

-

A helyszíni játékból (annak megkezdése előtt vagy akár már a játék alatt is) a Szervező a
szabályok megszegése esetén, de akár további indoklás nélkül is kizárhat játékosokat.

-

A játékban túlzott alkoholos befolyásoltság vagy tudatmódosító szerek hatása alatt lévő
személy nem vehet részt. A befolyásoltságot a Szervező helyszínen tartózkodó munkatársai
szemrevételezéssel állapítják meg, és amennyiben úgy találják, a jelentkezőt a részvételtől
eltilthatják, illetve a résztvevőt a már megkezdett alkotás abbahagyására kötelezhetik.

A programhelyszínt a Szervező kedvezőtlen időjárási és egyéb körülmények esetén előzetes
bejelentés nélkül bezárhatja.
-

A jelen Játékszabályban meghatározott szabályok be nem tartása azonnali kizárást von maga
után és a helyszínről a Szervező a szabály(ok)at megszegőt kivezethetik / kivezettethetik.

Nyeremény
Napi nyeremény: Deloitte-os ajándékcsomag (bögre, fülhallgató, mérőszalag, füzet stb. Deloitte
logóval ellátva) és egy graffitis póló beváltására szóló kupon.
Főnyeremény: iPad mini
A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak
megfelelően eleget tesz.

A nyertes résztvevő értesítése
Napi nyeremény:
A kedveléseket (like-okat) minden játéknap másnapján 17 órakor összesíti a Szervező. Szervező a
nyertes résztvevőt a hozzájáruló nyilatkozaton megadott adatai alapján e-mailben és telefonon is
értesíti.
Főnyeremény:
A zsűri a főnyereményt megnyerő alkotást 2016. július 4-15. között választja ki.

Nyeremény átvétele
Napi nyeremények
A napi nyeremények a VOLT Fesztivál területén a Deloitte helyszínén átvehetők, ha a nyertes nem
tudja átvenni, akkor a szervező a fesztivál után postázza számára a nyereményét.
A nyertes nevét és az átadáskor készített fényképet a Szervező Facebook oldalán is közzéteszi, ha
a nyeremény átvétele személyesen történik.
Főnyeremény
A Szervező a főnyereményt a nyertes résztvevővel egyeztetett időpontban (de legkésőbb 2016.
július 29-én) személyes találkozó során adja át a Deloitte irodaházában (1068 Budapest, Dózsa
György út 84/C). A nyertes résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a nyeremény átvételéről
készült fotót a Szervező Facebook oldalán közölje.

Adatkezelés
A jelen adatkezelés célja a résztvevők adatainak Játékban történő részvételhez és a Deloitte
potenciális munkalehetőségeiről történő értesítéshez kapcsolódó kezelése.
A résztvevők a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott
személyes adataik a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a
Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a nyeremény részére
történő átadása, valamint az esetleges reklamációk kezelése, és munkalehetőségekről történő
tájékoztatás céljából kezelje.
Jelen Játék résztvevője ahhoz is hozzájárul, hogy a róla készült kép és az általa készített graffiti a
Deloitte Facebook oldalára feltöltésre és nyilvánosságra hozatalra kerüljön. Ezen hozzájárulásával
a résztvevő kijelenti, hogy a Facebook adatvédelmi szabályait ismeri és azokat elfogadja.
A Játék tekintetében adatkezelésnek minősül a résztvevő által megadott adatok felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása.
Az adatkezelés a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig tart.
Az adatkezelés során a Szervező minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz és
rendelkezik minden olyan eljárási szabállyal, amely alapján a résztvevő adatait megvédi a
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megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. A résztvevő tudomásul veszi és elismeri,
hogy a Deloitte Facebook oldalára feltöltött képek vonatkozásában az adatvédelem a Facebook
adatvédelmi szabályzata alapján valósul meg.
A résztvevők által megadott adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, azt kizárólag a résztvevők
Játékban történő részvétele érdekében használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja
ki, nyilvánosságra nem hozza. Jelen rendelkezés vonatkozásában nem minősül illetéktelen
nyilvánosságra hozatalnak a résztvevő fényképének és az általa készített graffitinek a Deloitte
Facebook oldalára történő feltöltése és bárki számára megtekinthetővé tétele.
Résztvevő jogosult a Szervezőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti
személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Amennyiben résztvevő a Játék
időtartamának lejártát megelőzően kéri adatainak törlését, úgy elveszíti jogosultságát az abban
való részvételre. Résztvevő írásbeli kérelmére Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Erre irányuló kérelem esetén a Szervező a
fentiekről a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja
résztvevőt. Jogainak megsértése esetén résztvevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszékhez fordulni. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.

Felelősség kizárása
A megadott adatok hiányosságáért (e-mail cím, név, telefonszám elírása, hiányos feltüntetése
stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel

kapcsolatos, résztvevőt terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a
Szervező nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a
postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.
Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket
terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét. A Szervező kizár minden
felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a játék
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
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deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel, hogy
„VOLT Fesztivál – graffiti játék”.

Budapest, 2016. június 29.

