Részvételi feltételek és adatvédelmi tájékoztatás

„Legyél Te is Remington Instagram Nagykövet!” felhívás
1. Általános
1.1. Ezek a részvételi feltételek és az adatvédelmi tájékoztatás szabályozza a Spectrum
Brands Hungaria Kft. (a továbbiakban a „Megbízó”) által a www.remingtonnagykovet.hu weboldalon (“Remington weboldal") a következő időszakban: 2017.
április 1-én GMT 0:00-kor induló és 2017. december 8-án GMT 0:00-kor záruló
akcióban való részvétel feltételeit.
1.2. Az akció két szakaszból áll:
 Jelentkezési szakasz 2017. április 1. GMT 0:00 és 2017. december 8. GMT
0:00 között (“Jelentkezési Időszak”) tart. A részletek az alábbi 2. pontban
találhatók.
 A „Legyél Te is Remington Instagram Nagykövet!” felhívás terméktesztelős
időszaka 2017. április 21. GMT 0:00 és 2017. december 30. GMT 0:00 között
tart (a “Terméktesztelés Időszaka”). A Jelentkezési Időszak során,
háromhetente a Megbízó összesen 12 résztvevőt választ ki, hogy a
Remington Instagram Nagykövetei legyenek.
1.3. A jelentkezők csak a következő feltételek elolvasása és az azokba való beleegyezés
esetén vehetnek részt az akcióban. Az akcióban való részvétellel a résztvevők
elfogadják a részvételi feltételeket.
1.4. A részvételre – saját neve alatt – minden 18 éves és annál idősebb természetes
személy jogosult, aki Magyarország állandó lakosa.
1.5. A részvételből ki vannak zárva az ennél fiatalabbak és a Spectrum Brands Hungaria
Kft. Megbízó és társvállalatainak alkalmazottai, továbbá rokonaik.
1.6. A részvételhez nincs szükség vásárlásra.
2. Jelentkezési szakasz
2.1. A felhívásban való részvételhez a jelentkezőnek a Jelentkezési Időszak alatt
jelentkeznie kell a Remington weboldalán, válaszolva egy kérdésünkre, kiválasztva
egy Remington hajformázó készüléket, megadva Instagram felhasználónevét,
telefonszámát és egy érvényes email címet (a továbbiakban: "Jelentkezési Adatok").
A
játékban
való
részvétel
feltétele
Instagram
oldalunk
követése
(https://www.instagram.com/remingtongetready).
2.2. Személyenként csak egy jelentkezést fogadunk el.
2.3. Regisztrálás után a „Megbízó” bizonyos szakmai és egyéb szempontok alapján
választja ki a 12 db termék tesztelésére kiválasztott személyt, akiket emailben
értesít és tájékoztat a teendőkről.
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2.4. A jelentkezés csak az 1. pontban meghatározott Jelentkezési Időszakban
lehetséges.
2.5. A Megbízó, a jelentkezési időszak alatt, háromhetente, a következő időpontokban
hirdeti ki a kiválasztott nyerteseket:













2017. április 21. (Első nyertes)
2017. május 12. (Második nyertes)
2017. június 2. (Harmadik nyertes)
2017. június 23. (Negyedik nyertes)
2017. július 14. (Ötödik nyertes)
2017. augusztus 4. (Hatodik nyertes)
2017. augusztus 25. (Hetedik nyertes)
2017. szeptember 15. (Nyolcadik nyertes)
2017. október 6. (Kilencedik nyertes)
2017. október 27. (Tizedik nyertes)
2017. november 17. (Tizenegyedik nyertes)
2017. december 8. (Tizenkettedik nyertes)

3. A terméktesztelés szakasza
3.1. A Jelentkezési Időszak alatt a Megbízó alkalmazottaiból álló zsűri az alkalmas
résztvevők közül kiválaszt 12 személyt (háromhetente 1 személyt) a
„Terméktesztelési Időszakra”. Ők értesítést kapnak emailben a további részletekről
és feltételekről.
3.2. A részvételi feltételek elfogadása után a résztvevők egy darab, általuk kiválasztott
Remington hajformázó készüléket kapnak tesztelésre.
3.3. A „Terméktesztelési Időszak” a következőképpen működik:
 Megkérünk minden kiválasztott résztvevőt, hogy egy Remington hajformázót
használjon szokásos hajformázó készüléke helyett, és szelfikkel örökítse meg az
elkészült frizurákat. A résztvevők később megtarthatják a Remington termékeket.
 A résztvevőknek a Megbízó által megadott email címre kell elküldeni 6 – 8
„szelfi” képet.
 A képeket a Megbízó a Remington honlapján közzéteszi a résztvevő nevével
együtt, és a közösségi média csatornáin (Instagram, Facebook) keresztül is
posztolja.
 Minden résztvevő megoszthatja saját közreműködését saját közösségi médiáján.
3.4. A Megbízó az online közzététel előtt minden fényképet és tartalmat ellenőriz. A
Megbízó fenntartja annak jogát, hogy a nem helyénvaló – pl. rasszista, vulgáris,
pornográf, reklámot tartalmazó vagy erőszakra ösztönző – fényképeket, továbbá az
olyan fényképeket, melyek megsértik az alkalmazandó jogot pl. szellemi tulajdonjog
(márkanév, logó, védjegy) törölje. Az ilyen tartalmat feltöltő résztvevőket kizárjuk az
akcióból és nem tesszük őket közzé.
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4.

A feltöltött fényképekhez és tartalomhoz kapcsolódó felhasználói jogok
4.1. A részvétellel a résztvevő tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a feltöltött
fényképeket és tartalmat a Megbízó vagy valamelyik kapcsolt vállalkozása marketing
céljából felhasználhatja a Megbízó és kapcsolt vállalkozásai nemzetközi és nemzeti
honlapjain illetve nemzetközi és nemzeti online kommunikációjában, pl. Facebook,
Instagram, Twitter stb., valamint hírlevelek és harmadik fél által közzétett
termékismertetőkben, továbbá a termékek csomagolásain vagy kiskereskedelmi
üzletek értékesítési pontjain.
4.2. A résztvevő beleegyezik, hogy Megbízó számára díjmentesen átruházza a feltöltött
fényképek és tartalom felhasználásának átmeneti és földrajzilag korlátlan,
kizárólagos és visszavonhatatlan jogát, engedélyezve a Megbízó számára, hogy a
fent említett célokra felhasználja, másolja, forgalmazza és közzétegye, valamint
általában hozzáférhetővé tegye a fényképeket és a tartalmat.
4.3. A résztvevő beleegyezik továbbá abba, hogy a jogok átruházása tartalmazza azt is,
hogy a Megbízó harmadik fél számára átruházhatja a fényképeket és tartalmakat, és
hogy szerkesztheti vagy módosíthatja azokat, például megváltoztathatja a
formátumot, méretet vagy vágást.

5.

A Promóció végrehajtása
5.1. A Megbízó fenntartja annak jogát, hogy az akciót előzetes értesítés vagy indoklás
nélkül törölje vagy lezárja. A Megbízó ezt a lehetőséget akkor alkalmazhatja, ha az
akciót műszaki okok (pl. számítógépes vírus, a hardver és/vagy szoftver
manipulálása vagy hibája) vagy jogi okok miatt nem lehet végrehajtani. Ha az akciót
a résztvevő intézkedései miatt kell befejezni, a Megbízó jogosult, hogy ettől a
személytől ellenszolgáltatást kérjen a felmerült károkért.
5.2. A Megbízó nem felel az olyan károkért, amelyek a Remington honlapjának műszaki
okok miatti elérhetetlensége, valamint rajta kívül álló vis maior, vagy a Remington
honlap harmadik fél általi támadása miatt merülnek fel. A Megbízó minden tőle
telhetőt megtesz, hogy biztosítsa a Remington honlap elérhetőségét és
megbízhatóságát. A Megbízó azonban nem garantálja, hogy a Remington honlapja
minden résztvevő számítógépén megfelelően fog működni.
5.3. A Megbízó fenntartja annak jogát, hogy kizárja az olyan résztvevőket, akik megsértik
ezeket a részvételi feltételeket, valótlan adatokat állítanak, vagy műszaki
eszközökkel megpróbálják manipulálni az akciót.

6.

Felelősség
6.1. A Megbízó kártérítési felelőssége bármilyen jogi alapon felmerülő igény esetén a
jelen 6. pont rendelkezéseivel összhangban korlátozott.
6.2. A Megbízó nem vállal felelősséget a Megbízó valamely végrehajtó testülete, jogi
képviselője, alkalmazottja vagy más megbízott ügynöke által elkövetett egyszerű
gondatlanságért kivéve, ha a kötelezettségszegés lényeges szerződéses
kötelezettséget érint. Ez olyan kötelezettségeket jelent, melyek ennek az akciónak a
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megfelelő és helyes végrehajtásához szükségesek, és jelenti továbbá azt az
elégedettséget, amire a résztvevő általában elvárhatóan hagyatkozhat.
6.3. Abban az esetben, ha a Megbízó felel a károk érdemi részéért a 6.2 pontnak
megfelelően, a Megbízó felelőssége arra korlátozódik, amennyire ezek a károk előre
láthatók és jellemzőek.
6.4. A 6.2 és 6.3 pontban leírt kivételek és korlátozások ugyanilyen mértékben
érvényesek a Megbízó végrehajtó testületére, jogi képviselőjére, alkalmazottjára
vagy más megbízott ügynökére is.
6.5. Az ebben a 6. pontban leírt korlátozások nem érvényesek a Megbízó felelősségére a
Megbízó szándékos cselekedete esetén, ami garantált jellemzőkre vagy
tulajdonságokra, személyi sérülésre vagy egészségre, vagy a magyar
termékfelelősségi törvény szerinti bármilyen felelősségre vonatkozik.
6.6. Az akció miatt esedékes és azzal kapcsolatos adók a promóciót meghirdetőt, a
„Megbízót” terhelik.
6.7. A résztvevő garantálja, hogy ő a szerzője a beküldött fénykép(ek)nek és
tartalomnak, és hogy ezekkel nem sérti meg harmadik fél jogait. Emellett a résztvevő
garantálja, hogy ő birtokolja az összes szerzői jogot és minden más szellemi
tulajdonjogot a fényképek és a tartalom másolásához és feltöltéséhez, és hogy
engedményezi a Megbízóra a 4. pontban leírt felhasználási jogot.
6.8. Amennyiben a fényképen a résztvevőn kívül más személyek is láthatók, a résztvevő
garantálja, hogy birtokában van az illető személyek szükséges hozzájárulása, vagy
fiatalkorúak esetén a szülők, ill. gyám hozzájárulása a fényképek feltöltéséhez, és
hogy a résztvevő jogosult a Megbízó számára a 4. pontban leírt felhasználási jogot
engedményezni.
6.9. A résztvevő teljes mértékben kártalanítja Megbízót a beküldött fényképekhez vagy
tartalomhoz kapcsolódóan harmadik fél által támasztott követelésekkel szemben,
ideértve a jogi védelem és/vagy perbefogás ésszerű költségét is.
7.

Adatvédelem
7.1. A Megbízó garantálja, hogy megfelel a vonatkozó adatvédelmi jogi előírásoknak.
Konkrét hivatkozás történik ebben az összefüggésben a Megbízó általános
adatvédelmi nyilatkozatára [Megjegyzések]
7.2. A Megbízó gyűjti össze, dolgozza fel és használja a résztvevők 2. és 3. pontban
említett személyes adatait, ideértve az Instagram profilnevet, érvényes email címet
valamint telefonszámot (a továbbiakban „Személyes Adatok”) kizárólag az akció
céljaira és minden más olyan további célra, amelyhez a résztvevő kifejezetten
hozzájárult, például email hírlevél.
7.3. Az egyes résztvevők beleegyeznek abba, hogy közzétegyék család- és
keresztnevüket, hajtípusukat, valamint életkorukat a Remington honlapján és a
közösségi média csatornáin beküldött fényképüket (fényképeiket) és válaszaikat, ill.
tartalmat, amennyiben őket választják a Terméktesztelés Időszakára.
7.4. A résztvevő ezúton kifejezetten nyilatkozik, hogy hozzájárul a fent említett célokra
megadott Személyes Adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához.
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7.5. A Megbízó jogosult a személyes adatokat olyan külső ügynökségnek továbbítani,
amelyik gondoskodik az akció teljesítéséről, valamint olyan harmadik félnek és olyan
mértékig, amennyire arra az akció kivitelezéséhez szükség van.
7.6. A Személyes Adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását a Megbízó nevében
a Megbízó külső ügynöksége végzi. (svikComputer Kft., 1043 Budapest, Lorántffy
Zsuzsanna u. 15/B)
7.7. Amennyiben a résztvevő jelentkezett a Megbízó hírlevelére, a résztvevő kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó felhasználja a személyi adatokat, az aktuális
ajánlatokat, híreket, és a Megbízó termékeiről szóló termékinformációkat tartalmazó
email hírlevél kiküldéséhez. A résztvevő bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja
email hírlevél vételére vonatkozó hozzájárulását akár a leiratkozás linkre kattintva az
email alján, vagy írásban a Spectrum Brands Hungaria Kft-nek írt levélben vagy
emailben (lásd a 7.8 pontot.)
7.8. A résztvevő bármikor visszavonhatja hozzájárulását Személyes Adatai
felhasználásához és/vagy tárolásához, valamint a hírlevél vételéhez, írásban, vagy
az alábbi címre küldött emailben:
Spectrum Brands Hungaria Kft.
1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.
ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com
A hozzájárulás visszavonása a résztvevőnek az akcióból való kizárását vonja maga
után.
8. Egyebek:
8.1. Amennyiben ezeknek a részvételi előírásoknak bármelyike érvénytelen, vagy
kimaradt valamilyen előírás, ez nem érinti a többi előírás érvényességét. Az
érvénytelen vagy hiányzó előírást olyan előírással kell helyettesíteni, amelyik a
legjobban megközelíti a szerződés és a jogszabályok célját.
8.2. Vita esetén kizárólag Magyarország jogszabályai alkalmazandók.
8.3. Ez a promóció semmilyen módon (kezes, jóváhagyás vagy egyéb adminisztrációs
ügyekre vonatkozólag) nem áll kapcsolatban a Facebook-kal. A Facebook ezért nem
tehető felelőssé a promóció tartalmáért, működéséért és adminisztrációjáért. A
promócióval kapcsolatos észrevételeket vagy panaszokat nem a Facebook
szerkesztőihez, hanem a promóciót szervezőnek kell eljuttatni.
9. Vegyes rendelkezés:
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben - a Játékosok
erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa.
Spectrum Brands Hungaria Kft.
2017.04.01.
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