
Karácsonyi XBOX Facebook játékszabályzat 

Amennyiben külön, az adott játékra vonatkozó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik az Excom 
Computer Facebook Oldalán indított nyereményjátékokra (A továbbiakban:”Játék”) a következők 
vonatkoznak: 
Szervező: Excom Computer, 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 12. Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-
010518. A Játék kezdete: 2016. november 29. A Játék során az Excom Computer Facebook Oldalán 
posztban feltett kérdésre kell a poszt alatti kommentben választ adni. A posztban ismertetett 
nyereményt a kommentelők között sorsoljuk ki 2016. december 23-án napközben a Vörösmarty Rádió 
Panoráma Stúdiójában (8000 Székesfehérvár, Városház tér) élő adásban, amennyiben teljesíti a 
részvételi feltételeket. Amennyiben a kérdés mellett a megfejtések beküldésére vonatkozó határidő is 
szerepel és a határidőig nem érkezik helyes megfejtés, akkor a Nyertes az a Játékos, akinek válasza 
legközelebb áll a helyes megfejtéshez. 

Részvételi feltételek: a Játékban az a Játékos vehet részt, aki: 

• 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar 
hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal 

• a tipp beküldésével elfogadja a Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezését adja adatai 
kezeléséhez 

• a Játék befejezésének napján élő Facebook regisztrációval rendelkezik 

A nyereményt mindig az aktuális kiírásban (posztban) ismertetjük. A Nyertest Facebook üzenetben 
értesítjük, legkésőbb a Nyertes kiválasztását követő munkanap 18 óráig. 
A nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyertesnek értesítő e-mailen keresztül adunk tájékoztatást. 
Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a 
kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével – Szervező e-mailben teszi fel. Amennyiben a 
válaszadási határidőig a Nyertestől nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 
nyereményt ne adja át vagy a helyes megfejtést beküldők közül időben a következő leggyorsabban 
válaszoló Játékost léptesse helyébe. 

Általános rendelkezések   
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy 
a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
A Játékos a komment megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen 
Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a 
Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy 
azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül. 
A Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező 
a www.excom.hu/jatekszabalyzat.pdf internet címen teszi közzé. A Szervező biztosítja a Szabályzat 
előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja 
esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. 
Ha a kiírásban (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyereményt a Szervező 
biztosítja, illetve a nyeremény utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával 
összefüggő költségeket Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával 
összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertest terhelik. A nyeremény 
átadásának az elsődleges helyszíne a Vörösmarty Rádió Panoráma Stúdiója (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér) napközbeni adásidőben. Másodlagos helyszín az Excom Computer, nyitvatartási időben 
(8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 12.) . 
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. 



A Nyertes vállalja, hogy Szervező a nevét, a nyerés tényét, illetve a nyereményt Facebook 
bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. Nyertes a Szervező kérésére ezt 
aláírásával megerősített nyilatkozatban is elismeri. 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából 
eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

Adatvédelem  
A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes 
adatokat a Szervező a Játékosoknak a tipp e-mailben történő megküldésével adott felhatalmazása 
alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse. 
Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a 
nyeremény átadását megelőzően - személyazonosító igazolvány alapján - leellenőrizze. 
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 55177/2013. 
A Játékos a komment megküldésével minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi 
rendelkezések megtartásával történik. A Szervező a Nyeremény átvételét követő 2. naptári hónap 
végéig kezeli a Játékosok Játék során megadott adatait. 

Kizárt személyek   
A Játékot az Excom Computer szervezi. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a 
Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli 
hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen 
szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint. 
Az Excom Computer Oldalán indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem 
támogatja és nem vesz részt bennük, a játékokat kizárólag a Szervező indítja. 
Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására. 

 


