A Vidanet Zrt. 2019/12. évi „Csatlakoztunk a karácsonyi csúnyapulcsi
kampányhoz” promóciójának hivatalos szabályzata
1.

A promóció szervezője
Vidanet Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10.

2. Az akció időtartama
2019. december 20-ától 2019. december 21-én 12:00-ig
3. A részvétel feltételei
a) A promócióban azok vehetnek részt, akik 2019. december 20-án karácsonyi csúnyapulcsit
viselnek, és erről legkésőbb 2019. december 21-én 12:00-ig fényképet küldenek a Vidanet Zrt.
részére a vállalat Facebook-oldalán keresztül privát üzenetben.
b) Azok vehetnek részt a promócióban, akik hozzájárulnak, hogy a beküldött fényképet
közzétegyük Facebook-oldalunkon.
c) Kizárólag olyan fényképet küldhetnek a promócióban résztvevők, amelyeknek egyedüli és
kizárólagos szerzője a beküldő, és nem sérti harmadik személy személyiséghez fűződő jogait
(amennyiben ez nem felel meg a valóságnak, a fotóval kapcsolatos igények és
következmények a kép beküldőjét terhelik).
d) Személyenként 1 db fénykép beküldésére van lehetőség.
e) A beküldött kép nem lehet obszcén, politikai vagy rasszista indíttatású, pornográf,
közbotrányt okozó vagy másokat sértő. A beküldött fotók előszűrésen vesznek részt, s
amennyiben nem felelnek meg az akció kiírásának, az akcióból kizártnak tekinthetők.
f) Annak elfogadása, hogy a Vidanet a fenti célok érdekében jogosult a fényképek digitális
formában, elektronikus eszközön való tárolására.
4. A promóció tartalma
Azok, akik 2019. december 20-án karácsonyi csúnyapulcsit viselnek, és erről fényképet küldenek
Facebook-üzenetben a Vidanet Zrt. részére, automatikusan részt vesznek a promócióban, melynek
keretében minden beküldött fénykép után 500 Ft-tal támogatja a Vidanet Zrt. a Gyermekgyógyítók
munkáját az első 1000 db fényképig.

5. Adatkezelés:
A promócióban résztvevőknek a promócióval kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az
EU 2016.679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja – A résztvevő
önkéntes hozzájárulása. A promócióban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás
önkéntes. A promócióban résztvevő bármikor elállhat a részvételtől, amit Facebook-üzenetben vagy a
fb@vidanet.hu címre írva kezdeményezhet. A promócióban résztvevők a promócióban való
részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték és feltétel nélkül elfogadták a szabályzatot és az
abban foglalt adatvédelmi tájékoztatást.
6. Egyéb rendelkezés:
Bármilyen a jelen promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a
rendelkezés nem korlátozza a promócióban résztvevőknek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
fennálló igényérvényesítési jogát.
Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a promócióban való részvétellel
kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Vidanet Zrt.
2019-12-09, Budapest

