Játékszabály
A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:
Gusto Franchise Kft. vezetősége (a továbbiakban Szervező)
A játék időtartama:
2017. 07. 25 - 31-ig és minden további héten rendszerint keddtől hétfőig, egészen a játék visszavonásáig.
A játék menete:
A játék keretében a résztvevők a Gusto Delicate Facebook oldalakon feltett kérdésre hozzászólásban a megadott
időtartamon belül válaszolnak.
A játékidő előtt és után történő megosztások és értékelések a játék szempontjából nem számítanak. A Szervező
fenntartja a jogot, hogy csak valós névvel és arccal ellátott profilokról történő megosztásokat és értékeléseket
fogadjon el, illetve hogy a játékból résztvevőket kizárjon. A Szervező hétfőnként 15 óráig bezárólag hozzászólók
közül 1-1-1-1 győztest sorsol ki (a Gusto Delicate Budapest, Tata, Győr és Veszprém facebook oldalakról), aki a
Szervező által posztban megjelölt nyereményt kapja.
Sorsolás:
A játékszabálynak megfelelően a valódi névvel hozzászóló felhasználók kerülnek be a nyereménysorsolási
adatbázisába. A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását a Szervező munkatársai végzik. A
nyertesek névsorát a Szervező hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé, a sorsolást követően 24 órán belül.
A Szervező fenntartja a jogot a sorsolások időpontjának megváltoztatására.
A nyeremény más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem váltható át. A nyertessel a kapcsolatot a Szervező
munkatársa veszi fel. A nyeremény átvételére a Gusto Delicate üzletekben van lehetőség, kizárólag abban,
amelyik üzlet oldalán játszott és nyert az illető. Amennyiben a nyertes a kihirdetést követő 30 napon belül nem
veszi át nyereményét, úgy a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.
A résztvevők a játékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a játékosok
személyes adatait nyilvántartásba vegye a játék, a sorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából és idejére.
További harmadik személyeknek a Szervező ezen információt nem adja ki. A Szervező kötelezettséget vállal
arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli.
Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során
felmerülő technikai problémák miatt. Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a
Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére, mely esetleges
változtatást a játék szabályzatában és a Szervező Facebook oldalán teszi közzé.
Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a
hozzászólással megerősíti, hogy az online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait
megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval
nem élhet. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyertesek beleegyezésével, a nyeremény átvételekor
marketing célzattal képet készítsen.
A nyereményjáték a Facebooktól független, azzal bármilyen összefüggésbe nem hozható.
A Szervező az adatokat – a Facebook adatkezelési szabályait betartva – saját szerverén tárolja.
Adataidat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk át és csak a játékkal kapcsolatban
használjuk.
A Facebook adatok felhasználási elveiről itt találsz bővebb információkat.

