
1. Szervezés és lebonyolítás 
A promóciós játék szervezője a Mando Union Kft melynek bejegyzett székhelye: 8825 Miháld,             
Dózsa György út 16 (továbbiakban: „Szervező"), és amely a jelen Játékszabályzatban           
foglaltaknak megfelelően jár el. 
2. Részvételi feltételek 
A promóciós játékban azok vehetnek részt, akik a Szervező által üzemeltetett www.minner.hu            
weboldalon feltett kérdésre a www.minner.hu weboldalon online elküldik a válaszokat, és akik            
az online kérdőívet szabályosan kitöltik feltüntetve teljes nevüket, cégnevüket, e-mail címüket           
és telefonszámukat. 
Egy személyhez, céghez, illetve egy e-mail címhez a nyereményjáték időtartama          
alatt egy kérdőív tartozhat. Abban az esetben, ha egy személy/cég több kérdőívet            
tölt ki, csak az első szabályosan beérkezett kérdőív vesz részt a nyereményjátékban.            
Vásárlás nem feltétele a játékban valórészvételnek. A játékban való részvétel ingyenes. 
3. A játék időtartama 
A játék időtartama: 2014. október 3 - október 31. 
4. Nyeremény és sorsolás 
3 játékost  sorsolunk ki a novemberi élő Budapesti előadáson. 
1-nek kihúzott nyereménye: 1 tartalommarketing cikk + rovat szponzoráció (1 hónap) +            
banner (1 hónap) (Összérték: 300 ezer Ft) a minner.hu weboldalon.  
2-nak kihúzott nyereménye: 1 tartalommarketing cikk + banner (1 hónapig) 
3-nak kihúzott nyereménye: felső szalag banner 1 hónap 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát             
a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat             
módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi           
a játék weboldalán. A játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjék. 
5. Adatvédelem 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.             
törvény (atovábbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok            
személyes adatait. 
A játékban történő önkéntes részvétellel, adataik elküldésével a játékosok hozzájárulnak a           
jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. 
A játékban résztvevő játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező részükre          
kizárólag marketingtartalmú e-mail üzeneteket küldjön. Ezen hozzájárulás visszavonásáról a         
játékosnak a játékot követően külön, írásban kell rendelkeznie a Szervező felé. 
6. Kizárás 
Jelen játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. szerinti 
hozzátartozói. 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékból kizárja azokat a játékosokat, akik valótlan 
adatokat adnak meg,illetve megsértik a részvételi feltételeket. 
A játékban résztvevők részvételükkel automatikusan elfogadják e Részvételi Szabályzatot. Jogi 
út kizárva! 
A Szervező bármely, a jelen nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden           
tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.          
A Szervező a nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a            
résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét. 
 


