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„Karácsonyozzon a Hetekkel!”
Előfizető nyereményakció részvételi szabályzata
1. A nyereményakció szervezője és lebonyolítója
Az előfizetői nyereményakció szervezője és lebonyolítója a HETEK.HU Kft. (székhely: 1105 Budapest,
Gergely u. 81/B, adószám: 13647940-2-42), továbbiakban, mint Szervező
2. A nyereményakcióban részvevők
Az előfizetői akcióban meghirdetett időszak alatt a Hetek Országos Közéleti Hetilapra újonnan
előfizető, vagy meglévő előfizetést meghosszabbító természetes személyek, a cégnyilvántartásban
szereplő jogi személyek vehetnek részt, akik elfogadják a Részvételi Szabályzatot.
A nyereményakcióban NEM vehetnek részt: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
3. A játék időtartama
2018.november 9-2018.november 21.
4. Az akció menete
Érvényes előfizetésnek minősülnek az emailben, újság-megrendelőlapon, a
http://www.hetek.hu/elofizetes oldalon megrendelt előfizetések csekken, átutalással vagy a
szerkesztőségben készpénzzel történő kiegyenlítése, valamint meglévő előfizetés esetén a kiküldött
értesítőlevél csekken, átutalással vagy személyesen történő meghosszítása befizetés által.
Egy előfizető maximum 5 előfizetést vásárolhat.
5. Nyeremények
1 tablet a Damit Informatikai Kft-től
1 db 100.000,-Ft értékű Karóracentrum vásárlási utalvány
1 db 100.000,-Ft értékű IKEA vásárlási utalvány
6. Sorsolás
Azok vesznek részt a sorsoláson, akik egyéves előfizetést vásárolnak a feltüntetett akció időszakában.
A sorsolás 2018.november 27-én 10 órakor dr. Kőrösi Erzsébet közjegyzői irodában történik (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 10. 3/19.) kézi sorsolással, 3 fős sorsolói bizottság közreműködésével.
7. Információ a nyereményakcióról
Az érdeklődők az akció időtartama alatt az előfizetésekkel és a nyereményekkel kapcsolatos további
információról az elofizetes@hetek.hu e-mail címen érdeklődhetnek.
8. Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele
A nyertest a megrendeléskor megadott e-mail címén és telefonszámán értesítjük. A nyeremények
átvételéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, a telefonszám, adóazonosító jelének
megadása. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a

továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
9. Adatvédelem
Az adatok feldolgozását a HETEK.HU Kft. (1105 Budapest, Gergely u. 81/B) végzi, a hatályos
adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. A rendszerünkben tárolt adatokat
bizalmasan, az előfizető által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési
felhatalmazással nem rendelkezők számára, az előfizető hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.
A nyereményakcióban való részvétellel az előfizető feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a
Szervező adatbázisába bekerüljenek, és adatait – esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig –
minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen akció lebonyolítása, valamint saját
marketing tevékenység céljából, illetve az 1995. évi CXIX. Törvényben meghatározott piackutatás és
közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassák.
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a fent megjelölt célból elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű
egyéni kommunikációs eszköz útján a Szervező megkeresse. Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás
megadása önkéntes. Az az előfizető, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló
kereskedelmi ajánlattal megkeressék, törlését kérheti tiltási nyilatkozat ellenében a HETEK.HU Kft.-től
az elofizetes@hetek.hu e-mail címen.
10. Felelősség
A tévesen megadott adatokért (név-, címelírás, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget.
11. Vegyes rendelkezések
Az akció előfizetői a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos szabályzatot.
A nyereményadót a Szervező fizeti.
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.
A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat az előfizetés befizetésével adják meg.
A nyereményeket a Szervező személyes átvétellel vagy postai úton juttatja el a nyertesekhez a
sorsolást követő legkésőbb 90 napon belül.

Budapest, 2018. november 8.
HETEK.HU Kft.
Szervező

