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A POSITIVE ADAMSKY ÜGYNÖKSÉGI CSOPORT ÁLTAL SZERVEZETT ONLINE 
NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 

2021. január 15. – 2021. február 15. 
 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat a Positive by Hinora 
Group Kft. (Adószám: 13523439-2-42 székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.) mint szervező, lebonyolító 
és adatkezelő (a továbbiakban: ”Szervező”) látja el.  

 
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 
2.1. A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.12. és 2.13. pontokban meghatározott 

személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, 
aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt: 

2.1.1. a Szervező weboldalán (https://positiveadamsky.hu/hirlevel-feliratkozas) megadja az 
adatait, 

2.1.2. elfogadja a nyereményjáték Játékszabályzatát, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban 
leírtakat, továbbá  

2.1.3. a Küldés gomb megnyomásával érvényesen regisztrál az Inspiráló Percek nevű Hírlevélre, 
(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”) 

2.2. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egyszer regisztrálhat. 
 
2.3. Szervező a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által megadott adatokat és amennyiben a 

megadott adatok között valótlan adat is szerepel, úgy Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékost ne 
fogadja el nyertesnek. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok 
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat 
megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból. 
 

2.4. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges 
változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem 
kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a 

Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 
 
2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, 

saját (vagy a saját nevükre szóló munkahelyi) e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. 
Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált vagy nem a saját nevére szóló munkahelyi e-mail 
címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos postafiókhasználat jogosultságából fakadó vitákkal 
kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

 
2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint 
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati 
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A 
Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

 
2.8. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében, lebonyolításában 

részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott hozzátartozói.  

 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

 
A Játék 2021. január 15. napja 0 óra 01 perctől 2021. február 15. nap 23 óra 59 percig tart.  

https://positiveadamsky.hu/hirlevel-feliratkozas
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4. A JÁTÉK MENETE 

 
4.1 Lebonyolító a Játék során feltöltött Pályázatok között 2021. február 16. napján a Sorsolási Bizottság 

jelenlétében a teljes Játék vonatkozásában 3 (három) fő nyertest, illetve 3 fő pótnyertest sorsol ki. 
 
A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. 

 
 
5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 
 
5.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (továbbiakban együtt: „Nyeremény”): 

 
összesen 3 (három) darab, egyenként, maximum 600 dollár értékű virtuális voucher, amelyet a 
https://www.cameo.com/ oldalon használhat fel a Játékos az általa – a szervező által a Pályázati oldalon 
előre meghatározott listából – kiválasztott nemzetközi híresség által készített videó költségeire. 
 
A Nyeremény a cameo.com oldalon szükséges ügyintézést, koordinációt és kommunikációt is magába 
foglalja, ezzel kapcsolatban minden olyan teendőt Szervező vállal, amely a Nyeremény megvalósításával 
vagy annak adminisztrációjával kapcsolatos. 

 
5.2 A Nyeremény másik Játékosra átruházható, de készpénzre nem váltható. 
 
5.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték meghirdetését követően a nemzetközi hírességek 

listáján bármelyik hírességet hasonló kategóriájú másik hírességre cseréljen, vagy bármelyik hírességet 
pótlás nélkül a listáról töröljön. 
 

5.4 Egy Játékos legfeljebb 1 (egy) db nyereményre lehet jogosult. 
 

5.5 Szervező a nyerteseket a Játék lezárultát követő 72 órán belül értesíti a nyertes által a Regisztrációkor 
megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos köteles 48 órán belül 
visszaigazolni az Értesítést, és megadni a nyeremény megvalósításához szükséges adatokat, azaz: 

 
5.5.1. kinek szeretne a hírességen keresztül üzenni és  
5.5.2. mi az üzenet tartalma. 
5.5.3. mi az üzenet célja. 

 
Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Szervező 
tartaléknyertest jelöl ki. 

 
5.6 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt 

azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, 
hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen 
Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, 
illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

 
6. KÖLTSÉGEK 
 
A Nyereményekhez kapcsolódó valamennyi fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyereményekhez 
adóteher nem kapcsolódik. 
 
7. PANASZBEJELENTÉS 
 
A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések a info@positive.hu e-mail címen tehetőek meg. 

 
8. ADATVÉDELEM 
 
8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt 

vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

https://www.cameo.com/
mailto:info@positive.hu
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8.1.1 Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a 
Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása 
céljából (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által a Regisztráció 
során rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a Nyeremények az arra jogosultak 
részére kerüljenek átadásra, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) 
kezelje; 

8.1.2 minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat összes rendelkezését. 
 
A megadott adatok kezelője a Lebonyolító (Positive by Hinora Group Kft.), aki az adatokat harmadik személy 
részére nem teszi hozzáférhetővé. Lebonyolító az adatok tárolását a 1062 Budapest, Délibáb utca 29. sz. alatti 
telephelyén, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosítja. 
 
8.2 Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a Pályázati oldalon található „Inspiráló Percek” 

Adatkezelési tájékoztatóban (https://positiveadamsky.hu/uploads/documentitem/1/adatkezelesi-
tajekoztato-inspiralo-percek-20200914-1600282135.pdf) feltüntetett módon és céllal tárolja. 

 
8.3 Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az 
alábbi címeken: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.címen vagy az info@positive.hu e-mail címen. Ezen 
kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a Játékos 
Lebonyolító által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

 
8.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 

szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 
 

 
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
9.1 Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes által választott nemzetközi híresség elérhetőségével 

kapcsolatban, ahogy arra is felhívja a figyelmet, hogy a cameo.com oldalon elérhető (vagy elérhetőnek 
tűnő) hírességeknek lehetősége van bármelyik megkeresést visszautasítani, amivel kapcsolatban szintén 
nem vállal felelősséget a Szervező. Amennyiben a kiválasztott híresség nem lenne elérhető vagy a 
megkeresést visszautasítaná, úgy Szervező minden esetben javasol alternatívát. A Játékban való 
részvétellel a Játékosok kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat jelen pontját. 
 

9.2 A Játékosok elfogadják, hogy a Nyeremények kézbesítésének, azaz a videók megvalósításának 
határideje az értesítés visszaigazolását követően akár 15 munkanap is lehet. 
 

9.3 A Játékosok elfogadják, hogy a Nyeremények tartalmaként megfogalmazott üzenetek kizárólag 
személyes jellegűek lehetnek, üzleti/kereskedelmi célt nem szolgálhatnak. 
 

9.4 A Játékban való részvétellel a Játékosok kifejezetten elfogadják és a részvétellel igazolják, hogy 
megismerték a cameo.com felhasználási feltételeit, különös tekintettel az alábbi pontokra: 

You acknowledge and agree that each CAMEO Video or other offering from a Talent User is owned by 
the Talent User who created it. 

We or our licensors own all right, title, and interest in and to: (i) our Site and the “look and feel” of 
our Site, including all software, ideas, processes, data, text, media, and other content available on our 
Site (individually, and collectively, “Cameo Content”); and (ii) our trademarks, logos, and brand 
elements (“Marks”). Our Site, Cameo Content, and Marks are each protected under U.S. and 
international laws. You may not duplicate, copy, or reuse any portion of the HTML/CSS, JavaScript, 
visual design elements, or concepts without our prior express written consent. 

You hereby grant to us a non-exclusive, royalty-free, fully paid, unlimited, universal, sublicensable 
(through multiple tiers of sublicenses), perpetual, and irrevocable license, in any and all manner and 
media, whether now known or hereinafter invented or devised (including social media platforms), to 

https://positiveadamsky.hu/uploads/documentitem/1/adatkezelesi-tajekoztato-inspiralo-percek-20200914-1600282135.pdf
https://positiveadamsky.hu/uploads/documentitem/1/adatkezelesi-tajekoztato-inspiralo-percek-20200914-1600282135.pdf
mailto:info@positive.hu
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use, reproduce, license, distribute, modify, adapt, reformat, publicly perform, publicly display, create 
derivative works of, and otherwise use the following for the purposes of operating and providing our 
Site, developing and improving our products and services, and advertising, marketing, and promoting 
our Site and our products and services: (i) any request (video, text, or otherwise) that you make or send 
to any Talent User, including information concerning any Recipient; and (ii) any submission that you 
make to Cameo, whether through our Site, a social media platform, third party website, or otherwise, 
including a reaction video, idea, intellectual property, publicity rights, Feedback (defined below), 
review, photo, video, email, text, post, or other communication, whether relating to you, or a third party 
(i) and (ii) each, individually, and collectively, a “Submission”). You represent and warrant that you 
either: (x) own all rights to any Submission; or (y) have all rights necessary, including with respect to 
any third party that contributed to, is included in, or is referred to, in any Submission, to grant to us the 
foregoing rights. You will not make any Submission that is confidential or proprietary or that contains 
or includes any information that you do not have the right to disclose or that you or any Recipient do 
not wish to be disclosed. Cameo will not be responsible or liable for any use or disclosure of a 
Submission, including any personal information belonging to you, a Recipient, or a third party. 

We may, for any reason, refuse to accept or transmit a Submission or refuse to remove a Submission 
from our Site. Further, we reserve the right to decide whether a Submission violates these Terms and 
may, at any time, without notice to you and in our sole discretion, remove your Submission, terminate 
your access to our Site, remove or ban you (and any Site account you created or control), or take other 
appropriate action in our sole discretion for violation of these Terms. 

Cameo desires to avoid the possibility of future misunderstandings if a project developed by any Cameo 
Party (as defined below) may seem similar to your Submission. If your Submission consists of any idea, 
suggestion, proposal, plan, or other material related to our business (individually, and collectively, 
“Feedback”), you acknowledge and agree that you are submitting that Feedback at your own risk and 
that Cameo has no obligation (including no obligation of confidentiality or privacy) with respect to that 
Feedback, and you grant to Cameo a non-exclusive, royalty-free, fully paid, unlimited, universal, 
sublicensable (through multiple tiers of sublicenses), perpetual, and irrevocable license, in any and all 
manner and media, whether now known or hereinafter invented or devised, to reproduce, license, 
distribute, modify, adapt, publicly perform, publicly display, create derivative works of (for example, 
translations, adaptations, or other changes), and otherwise use and exploit in any manner (including 
commercially), any and all Feedback. 

You hereby waive any and all moral rights or “droit moral” that you may have in any Submission, 
including Feedback, and you represent and warrant that no third party has any moral, “droit moral,” 
or other rights in Submission, including Feedback. 
 

9.5 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése 
stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy 
késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen 
felelősséget nem vállal.  
 

9.6 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, azok 
minőségének szubjektív jellegéből adódóan Szervező semmilyen minőségi kifogást nem fogad el a 
Nyereménnyel kapcsolatban. 
 

9.7 Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, illetve 
Lebonyolítótól nem követelheti. 

 
9.8 Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével 
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott 
gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

 
9.9 A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen 

információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó 
semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen 
bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak 
használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által 
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történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási 
késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy 
más hasonló okból származnak. 

 
9.10 A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése 

szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű 
– bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó 
írásos engedélyével lehetséges. 

 
9.11 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 
 
9.12 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás 

nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a 
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés 
nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési 
jogát. 

 
 
Budapest, 2021. január 14. 

 
 

        Positive by Hinora Group Kft. 
         Lebonyolító 
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