„Ridikül” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik az Apropó Média Kft.
által gyártott Ridikül című műsorban („Műsor”) megjelenő Kvízkérdés nyereményjátékra („Játék”),
amelynek szervezője az Apropó Média Kft. (a továbbiakban: „Szervező”), amelynek székhelye: 1034
Budapest, Bécsi út 163. Fsz. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-195262. A Játék nyereményeinek felajánlója a
Ridikül Magazin Kft. (a továbbiakban: „Nyereményfelajánló”), amelynek székhelye: 1034 Budapest,
Bécsi út 163., III/12., cégjegyzékszáma: 01-09-184420.
1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban azok vesznek részt, akik a Műsorban elhangzó kvízkérdésre válaszukat elküldik a
jatek@ridikulmagazin.hu e-mail címre. A résztvevők az e-mail elküldésével magukra nézve kötelezőnek
ismerik el a jelen Nyereményjáték Szabályzatot. A Szervező a beküldött e-mailekre válasz e-mailt nem
küld.
A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Nyereményfelajánló tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és hozzátartozóik.
A Játékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve
a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a
sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
2. A Játék leírása
A Ridikül című tévéműsor adásaiban a műsorvezető minden nap feltesz egy-egy kérdést, amelyre a
választ a Játékban résztvevőknek e-mail formájában kell elküldeniük a jatek@ridikulmagazin.hu címre.
A beküldés határideje: az adás első alkalommal történő sugárzásának hetén a pénteki nap 24:00 óra.
Azon résztvevők közül, akik a fenti határidőig helyesen válaszolták meg az adott hét bármely napjának
kérdését, a Szervező kisorsolja az adott heti nyertest. Szervező minden hétre vonatkozóan egy (1)
nyertest sorsol ki.
3. A nyeremény és a nyertesek értesítése
A nyeremény minden nyertes esetében egy (1) darab fél évre szóló előfizetés a Ridikül Magazinra.
A nyereményekkel kapcsolatos kötelezettségeket a Nyereményfelajánló vállalja.
A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át. A nyereménnyel kapcsolatos
adófizetési kötelezettségnek a Nyereményfelajánló a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget
tesz.
A nyerteseket a sorsolást követő 2 munkanapon belül a Nyereményfelajánló azon az e-mail címen
értesíti, amelyről a helyes válasz a Játékba beérkezett. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe
vehetőségéhez szükséges a nyertes pontos nevének, lakcímének, e-mail címének és telefonszámának
megadása.
Nyereményfelajánló jogosult a nyertesek nevének közzétételére akár saját Facebook oldalán, akár
weboldalán, akár nyomtatott formában a Ridikül Magazinban. A Játékos arra az esetre, ha a Szervező
által nyertesként kisorsolásra kerül, a Játékban való részvétellel egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz,
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hogy nyertesként nevét a Szervező a Ridikül című műsorszám Facebook oldalán és honlapján, továbbá
a Ridikül Magazinban nyilvánosan közzétegye
4. A nyeremény eljuttatása a nyerteshez
A nyereményeknek a nyerteshez való eljuttatásáról a Nyereményfelajánló gondoskodik. A
kézbesítéshez elengedhetetlenül szükséges a nyertes értesítési adatainak hiánytalan és pontos
megadása. A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyereményfelajánlóval a nyeremények
igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek a kötelezettségüknek a nyereményről való értesítés
kiküldését követő 30 napon belül nem tesznek eleget, és emiatt a nyeremény igénybevétele meghiúsul,
úgy a nyertes a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti, azaz a nyeremény a
továbbiakban már nem vehető igénybe, és emiatt sem a Szervezőt, sem a Nyereményfelajánlót
semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben az adott heti nyeremény átadása a fenti okból
meghiúsul, úgy a Szervező részéről pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.
A Nyereményfelajánló a nyereményeket kizárólag magyarországi lakcímre tudja postázni.
A Nyereményfelajánló nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy
hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető
meg.
5. A Játék időtartama
A Játék mindaddig tart, amíg a Műsor epizódjaiban, azok első alkalommal történő sugárzásakor olyan
kvízkérdés hangzik el, amelyre a jatek@ridikulmagazin.hu e-mail címre való levélküldéssel lehet választ
adni.
A Műsor epizódjainak ismétlő adásai kívül esnek a Játék időtartamán.
6. Sorsolás
A nyertesek sorsolására hetente kerül sor a Játék időtartama alatt. A sorsolásra mindig hétfői napon
kerül sor, 16:00 órai kezdettel. Minden hétfőn a megelőző héten beérkezett helyes válaszadók közül
kerül kisorsolásra az adott hét nyertese.
A sorsolás a Nyereményfelajánló megbízottjaiból álló három fős sorsolási bizottság előtt történik, és
arról a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban
meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra
hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja.
7. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általuk
megadott személyes adatokat a Nyereményfelajánló a Játék lebonyolítása céljából minden további
ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője közös adatkezelőkként a Szervező Apropó
Média Kft., valamint a Nyereményfelajánló Ridikül Magazin Kft., akik az adatokat a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint kezelik. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pont).
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Az adatkezelés célja a Játék eredményes lebonyolítása, a játékosok azonosítása, a nyertes játékosokkal
történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a nyeremények átadásának lehetővé tétele.
A Szervező és a Nyereményfelajánló az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a jelen pontban
megjelölt célok elérése érdekében, illetve adózási vagy egyéb, a Szervezőre és/vagy
Nyereményfelajánlóra vonatkozó jogszabályban meghatározott célból szükség van.
A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nyereményfelajánló
- a Játék során megadott adatait – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket
figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
- a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a
számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a vonatkozó törvények alapján, az ott
megjelölt elévülési ideig megőrizze;
- a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a www.ridikulmagazin.hu weboldalon,
a Ridikül Magazinban és a facebook.com/ridikül magazin oldalon, kizárólag a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
- valamint kizárólag a nyeremény kézbesítése céljából és annak biztosítása érdekében átadja az
a Magyar Posta Zrt. részére
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Nyereményfelajánló a személyes adatait kezelje és a
hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás
nélkül kérheti a következő címen:
Ridikül Magazin Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 163.);
vagy a következő e-mail címen: titkarsag@ridikulmagazin.hu.
A törlési kérelemnek a Nyereményfelajánló a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz, egyúttal
haladéktalanul kezdeményezi a Szervezőnél, hogy a kérelmező Játékos általa kezelt adatai is törlésre
kerüljenek. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes
adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen,
illetve élhet adathordozhatósági jogával.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy
amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény
átadását megelőzően, a Nyereményfelajánlónak nem áll módjában a Játékos nyertesként
való kiválasztása, illetve a nyeremény nyertes Játékos részére történő átadásat; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért
törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a
visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Sem a Szervező, sem a Nyereményfelajánló a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik
személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg
a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) a fenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra
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hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye áll fenn.
8. Felelősség
A kvízkérdésekre adott válaszok hiányosságáért (elírások, értelmezhetetlen szövegek, pontatlanságok,
az elegendőnél rövidebb vagy helytelen válasz, stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az
általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó
valamennyi következményt maguk viselik.
Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem
áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények minőségi
hibáiért, esetleges megrongálódásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával
kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A
Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való
részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A
Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a
nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel
szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes
működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatot
tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a
rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy
kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
9. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék
időtartama alatt, és az utolsó sorsolást követő 14 napig elérhető a www.ridikulmagazin.hu weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor
megadott e-mail címről a titkarsag@ridikulmagazin.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse
fel a Játék elnevezését.
2018.08.23.
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