
Általános Részvételi- és Játékszabályzat a Raabe Klett Kft. által 

szervezett Játékokhoz/pályázatokhoz/versenyekhez 

1. Alapfogalmak 
A Raabe Klett Kft. (1116 Budapest Temesvár utca 20. I. épület I. emelet, továbbiakban: Szervező) által 

szervezett játékon (továbbiakban: Játék) kizárólag a versenykiírásban meghirdetett olyan személyek 

vehetnek részt, akik nem esnek a Szabályzatban meghatározott kizárt személyek körébe 

(továbbiakban: Játékos). 

2. A Játékra jelentkezés 
2.1. Az adott Játék felhívásában leírtak szerint. 

2.2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Általános Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 

elfogadását jelenti. 

3. A Játék menete, díjazás, eredményhirdetés 
3.1. Az adott Játék felhívásában leírtak szerint. 

4. Kizáró és egyéb tényezők 
4.1. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardver vagy szoftver 

bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett jelentkezésért. 

4.2. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor 

kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a 

nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. 

4.3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a 

jelen Általános Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt 

(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen 

Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező 

ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

4.4 Amennyiben az adott Játék felhívásában szerepel közönségszavazás, azon indulhatnak olyan 

egyének, óvodai, iskolai csoportok, amelynek tagjai a Raabe Klett Kft. munkatársainak vagy közeli 

hozzátartozóinak gyermekei, mindamellett, hogy a Raabe Klett Kft. Munkatársai vagy meghívott 

szakértői által zsűrizett kategóriában az ő munkájuk/eredményük nem kerül figyelembevételre. 

4.5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a versenyből azt a nevező Játékost, aki (akinek 

munkája/eredménye/pályázata) nem felel meg a jelen Általános Részvételi- és Játékszabályzatban írt 

feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

4.6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. 

4.7. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén 

a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes 

képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

4.8. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot. A Raabe 

Klett Kft. fenntartja a jogot ennek ellenőrzésére. 



4.9. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az adott játék internetes oldalán vagy a 

játékot meghirdető felhívásban.  

4.10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 

4.12. Az adott játékban résztvevő játékosok/csapatok, illetve azok nagykorú jogi képviselője feltétel 

nélkül beleegyeznek abba, hogy a jelen Általános részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék 

során általa megadott személyes adatok a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a 

Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül 

felhasználhassa (pl. eredményhirdetés céljából). Az adatok kezelője a Raabe Klett Kft., aki az adatokat 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a játékban résztvevő, aki 

nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor 

írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Raabe Klett Kft., 1116 Budapest, Temesvár utca 

20. I. épület I. emelet; vagy a következő e-mail címen: klett@klett.hu. 

A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás 

önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék 

lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1.a és 1.b pontjában megjelölt 

adatokat vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való 

kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, 

a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. A 

Szervező Raabe Klett Kft. a Játékon résztvevők személyes adatait nem adja ki további harmadik 

személyeknek a Játékon résztvevő előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Ez 

a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével 

lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció 

Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Általános Részvételi- és Játékszabályzatban 

meghatározott módon kerülnek felhasználásra.  

Budapest, 2018. április 19. Raabe Klett Kft., Szervező 


