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A Vidanet Sorozatkvíz játékának részletes szabályzata

A Sorozatkvíz koncepciója

A Sorozatkvíz kitöltésével bárki tesztelheti, mennyire ismeri a jelenleg Magyarországon sugárzott
sorozatokat. A résztvevők megnyerhetik a Vidanet által felajánlott 1 éves KábelNet 30 internetelőfizetést vagy egy digitális fényképezőgépet, emellett eredményeiknek megfelelően egy-egy
virtuális oklevelet kapnak.

A Sorozatkvízhez kapcsolódó időpontok, határidők

A Sorozatkvíz 2012. április 6-án indul.
Az alkalmazással egészen május 6-án 24:00-ig tesztelhetik tudásukat az érdeklődők.
A Sorozatkvízhez kapcsolódó nyeremények sorsolására május 10-én kerül sor.

A Sorozatkvíz szabályai

A Sorozatkvíz alkalmazással bárki játszhat, aki előzetesen lájkolta a Vidanet Facebook oldalát és
elfogadta a játék szabályzatát. Az alkalmazás 10 darab, sorozatokhoz kapcsolódó kérdést tesz fel,
a játékosok négy válaszlehetőség közül jelölhetik meg a jó megoldást (minden kérdésre csak egy
jó válasz adható). Mind a sorozatokat, mind a konkrét kérdéseket véletlenszerűen sorsolja az
alkalmazás. A tizedik kérdés megválaszolása után a játékosok megtekinthetik a helyes válaszokat,
majd eredményeiknek megfelelően egy virtuális oklevelet kapnak.

A Sorozatkvíz alkalmazással mindenki többször tesztelheti a tudását, a nyereményjátékban
azonban minden játékos egyszer vesz részt. A nyereményjátékban mindig az adott résztvevő
legjobb eredményét vesszük figyelembe. A fődíjat, az 1 éves internet-előfizetést a 100 százalékos
teljesítményt nyújtó játékosok között sorsoljuk ki.

A Sorozatkvízhez kapcsolódó nyereményjáték díjai

Fődíj: 1 éves KábelNet 30 internet-előfizetés.
Az összes játékos között emellett egy digitális fényképezőgépet sorsolunk ki.

A nyertesek nevét a Vidanet Facebook oldalán tesszük közzé 2012. május 10-én, emellett a
pályázókat e-mailben is értesítjük.

A főnyeremény (az 1 éves internet-előfizetés) csak a Vidanet szolgáltatási területén vehető
igénybe, és csak abban az esetben, ha a nyertesnek nincs tartozása a Vidanet felé. Amennyiben a
nyertes bármilyen okból nem tudja igénybe venni az internet-előfizetést (tartozása van, nem a
szolgáltatási területen él, esetleg más szolgáltatónál van hűségidős szerződése), a nyereményt a
meghirdetettel egyező feltételek mellett átruházhatja. Ha a nyertesnek már van a Vidanetnél
internet-előfizetése, annak 1 éves havidíját elengedjük, és – amennyiben korábban kisebb
internet-csomagot rendelt meg – kibővítjük a szolgáltatást a KábelNet 30 erejéig.

A Sorozatkvízzel kapcsolatban további információkat a fb@vidanet.hu e-mail címen, a 1203-as
telefonszámon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon lehet kérni.

A Sorozatkvíz és a hozzá kapcsolódó nyereményjáték adatvédelmi irányelvei

A Sorozatkvíz használatához, illetve a hozzá kapcsolódó nyereményjátékban való részvételhez a
játékosoknak el kell fogadniuk a játék szabályzatát, és engedélyezniük kell, hogy az alkalmazás
hozzáférjen a résztvevő adataihoz és üzenőfalához a Facebookon. A játékosok önként bocsátják
ezen adataikat a Vidanet Zrt. rendelkezésére, és egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes
adataikat a Vidanet Zrt. kezelje.

Az adatkezelésre célja kizárólag a nyereményjátékban való többszörös részvétel elkerülése és a
nyertesek értesítése. Az alkalmazás a résztvevők e-mail címét, Facebook nevét és a Sorozatkvíz
játékban elért eredményét tárolja az eredményhirdetésig. A Vidanet Zrt. a személyes adatokat
marketing célokra nem használja fel, harmadik félnek nem adja át, és bizalmasan kezeli.

Az alkalmazás minden esetben engedélyt kér, mielőtt posztolna a játékos üzenőfalára. Az
engedélyezés után a játékban elért eredmény, illetve az ennek megfelelően kiállított virtuális
oklevél kerül megosztásra. Az alkalmazás lehetőséget biztosít arra is, hogy a játékos posztolja
eredményét egy ismerőse üzenőfalára, vagy üzenetet küldjön számára a Facebookon vagy emailben. Ez azonban az üzenőfalra történő posztolással együtt nem kötelező, sem a játékban való
részvételt, sem a nyereményjáték sorsolását nem befolyásolja.

A Sorozatkvíz játék résztvevői az adatkezelésről bármikor kérhetnek tájékoztatást, emellett
kérhetik adataik módosítását és törlését. Ezen igényüket a Vidanet Zrt. címén, illetve a
fb@vidanet.hu e-mail címen bármikor jelezhetik.

A Vidanet Zrt. a személyes adatok kezelését a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően végzi. A Vidanet Zrt. az
adatkezelés során gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz a
jogosulatlan

hozzáférés,

a

megakadályozása érdekében.

nyilvánosságra

hozatal,

a

módosítás

vagy

megsemmisítés

