„Jelentkezz Roarernek és nyerj
Sziget belépőt” nyereményjáték
részvételi feltételei és
játékszabályzata
1. A játék időtartama
A Játék 2018. január 27. 0 óra 01 perctől 2018. február 25. 23 óra 59 percig tart.

2. A játék szervezője és lebonyolítója
2.1. A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője a Roar Kft. (Székhely:
1056 Budapest, Váci utca 81.; Cgj.:01-09-881585; Adószám: 13953362-4-41; adatkez.
azon.: NAIH- 56216/2012 és NAIH- 56217/2012) (a továbbiakban ”Szervező”).
2.2. A Játék lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Szervező látja el.
A Szervező a Játék lebonyolítása keretében a személyes adatokon az alábbi
műveleteket végzi:
- A személyes adatoknak a felvétele, rögzítése
- Az adatok felhasználása a Játék lebonyolítása céljából

3. A játékban történő részvétel feltételei
3.1. A Játékban az vehet rész, aki:
 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek
 saját Facebook és/vagy Instagram fiókkal rendelkezik
 és regisztrál a játékra.
o regisztrálni az alábbi módokon lehet:
 2018. január 27-február 25-ig a Roar Facebook és weboldalán
lehet.

A regisztráció során a regisztrálónak a nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét
szükséges megadnia, mely adatokat a Roar Kft. saját hr tevékenysége, valamint saját
és partnerei vállalkozását, tevékenységét, szolgáltatását, termékeit bemutató marketing
célra használhat. A személyes adatok kezelésére, az adatkezelés szabályaira és az ezzel
összefüggő jogorvoslatokra egyebekben a Roar Kft. adatkezelési tájékoztatójában írtak
az irányadók. A regisztrációval a regisztráló személy egyben azt is kijelenti, hogy a
jelen játékszabályzatot, valamint a Roar Kft. adatkezelési tájékoztatóját megismerte és
elfogadta, személyes adatait önkéntesen ennek tükrében adta meg és járult hozzá azok
kezeléséhez.
A fentieknek megfelelő regisztráló személy a sorsoláson abban az esetben vehet részt,
ha személyesen részt vesz a Szervező által a regisztrációs időszak után, a sorsolást
megelőzően tartott valamelyik „meetup” rendezvényén, vagy személyes interjún. A
rendezvény helyszínét és időpontját a Szervező legkésőbb 2018. január 31-én a
facebook.com/helloroar oldalon teszi közzé.
A Szervező 5 nyertest és 5 tartaléknyertest sorsol, a tartaléknyerteseket sorrendben
sorsolja.
A sorsolásra 2018. március 30-án, 10 órakor a Roar székhelyén kerül sor a
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. A sorsolást (három) tagú
sorsolási bizottság (a továbbiakban: „Sorsolási Bizottság”) végzi. A Sorsolási
Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a
jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a
kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos(ok) nevét, illetőleg a tartaléknyertes(ek) nevét.
A Szervező jogosult a nyertes nevét (teljes név + város megjelölésével) a közösségi
oldalán közzétenni a sorsolást követően.
A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervező játékkal összefüggő
adatfeldolgozójának tisztségviselői, alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező a Játékból kizárhatja azt a személyt,

aki személyében nem felelt meg a Játék feltételeinek és/vagy a regisztráció során az
általa megadott adatok nem valósak, vagy azokon nem elérhető.

4. Nyeremény
4.1. A Játék lezárulását követően kisorsolunk 5 db egyfős 2018-as évre szóló napi
Sziget Fesztivál belépőt.
4.2. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre át nem válthatóak.

5. Sorsolás
5.1. A sorsolás eredményéről a nyertest, illetve a tartalék nyerteseket a Szervező a
megadott elektronikus elérhetőségeken (telefon, email) értesíti. Amennyiben a nyertes
értesítésre legkésőbb a sorsolást követő 3 munkanapon belül eredménytelen, úgy a
nyertest a Szervező a Játékból kizárja és a sorrendben következő tartalék nyertest
értesíti, aki azonos feltételekkel jogosult a nyeremény átvételére. (Értelemszerűen a
rendezvény időtartama alatt van erre lehetőség.)

6. Adózás és költségek
6.1. A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettség teljesítéséről a Szervező
gondoskodik.
6.2. A nyeremény átvétele a Szervezővel előre egyeztetett időpontban történik. A
nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl.: utazás) a nyertest terhelik. A nyertes
a nyeremény átvételével tudomásul veszi, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a
nyeremény átadásáról álló és/vagy mozgóképi felvétel készülhet, melyet a Szervező
saját vállalkozásával, illetve tevékenységével összefüggésben marketing célokra is
használhat a saját közösségi média felületein időben korlátlanul.

7. Információ a játékról
A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az
info@helloroar.hu e-mail címre írhatnak.

8. Vegyes rendelkezések
8.1. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény kézbesítésének Szervezőn kívül álló
okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett
károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2 A nyereményként kisorsolt és átadott Sziget belépőjegyek az adott rendezvényen
egy napos részvételre jogosítják a nyertest (páros jegy esetén a nyertest és az általa
meghívott személyt). A Sziget rendezvénnyel, illetve az azon való részvétellel, vagy
annak elmaradásával összefüggésben a Szervező minden felelősséget kizár.
8.3. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése
irányadó, jogorvoslat kizárt.
8.4. A Játékra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató a Szervező internetes
oldalán (helloroar.hu) Adatkezelési tájékoztatóban található.
Budapest, 2018. január 26.

