NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
Komfortzóna elnevezésű nyereményjáték
részvételi és játékszabályzata

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Komfortzóna nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) alábbi
részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a
továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. Jelen „Szabályzat” tekintendő teljes
körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk a Szabályzattól eltérő
értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Játék szervezője a Republic Group Kft. (Cégjegyzékszám: 01‐09‐939082, székhely: Budapest, 1013,
Krisztina körút 51. 5. em. 2., adószám: 22689018‐2‐41, a továbbiakban: „Szervező”).
A játék rendezője az UNIQA Biztosító Zrt. (Cégjegyzékszám: 01‐10‐041515, székhely: 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70‐74., adószám: 10456017‐2‐44, a továbbiakban „Rendező”, vagy „UNIQA
Biztosító Zrt.”).
A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan
tilos.
1. A játék ideje és helye
A Játék meghirdetése az UNIQA Biztosító Zrt. oldalán történik: www.komfortzona.uniqa.hu (a
továbbiakban „weboldal“).
A Játék ideje 2017. október 31. 16:00 órától 2018. szeptember 16. 23:59 percig, Magyarország
területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).
2. A játék menete
(A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)
Az UNIQA Biztosító Zrt. www.komfortzona.uniqa.hu weboldalán név és e‐mail cím megadásával, és
az UNIQA hírlevelére való feliratkozással regisztrálhatnak a játékosok a nyereményjátékban való
részvétel érdekében. A Játék a Játékos számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási
kötelezettséggel.
A Játékosoknak lehetőségük van a későbbiekben a hírlevélről való leiratkozásra.
2.1 A Játékos(ok) felkeresi(k) a www.komfortzona.uniqa.hu weboldalt.
2.2 Megismeri a Játék kiírást, kitölti a Játék részvételéhez szükséges űrmezőket, feliratkozik az UNIQA
hírlevelére illetve megismeri és elfogadja a játékszabályzatot. Az űrlap kötelező elemeit jelen
Szabályzat 3.2‐es pontja szabályozza.
2.3 A játékban minden nyereményjáték időtartama alatt szabályosan regisztrált felhasználó részt
vesz, kivéve azokat, akik korábban már nyertek a Komfortzóna nyereményjátékban (ez alól kivételt
képez a fődíj nyertese, akire ez a korlátozás nem vonatkozik).
2.4 A játék ideje alatt folyamatos moderálás zajlik a weboldalon, így azok a regisztrációk, amelyek a
Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek,

míg az érvényes regisztrációk a weboldalon lévő felületen maradnak. A regisztráció elfogadásáról
vagy visszautasításáról a Játékos semmilyen formában nem kerül értesítésre. A moderálási
alapelvekről a 3.8‐as pontban található a részletes leírás.

3. Részvételre való alkalmasság
3.1 A Játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél
idősebb, természetes személy vehet részt, aki a játék ideje alatt Magyarországon a jelen
Szabályzatban feltüntetett feltételeknek megfelelően regisztrál.
3.2 A részvevő a játék ideje alatt a weboldalon regisztrál, azzal, hogy hiánytalanul és a valóságnak
megfelelően kitölti a Játék regisztrációs űrlapját, azaz a Játék oldalain elhelyezett regisztrációs
űrlapba beírja;
a. teljes nevét (utónévét és keresztnevét) ‐ minimum 5 és maximum 50 karakterben,
b. e‐mail címét ‐ minimum 5 és maximum 50 karakterben,
és a megfelelő check boksz kipipálásával feliratkozik az UNIQA hírlevelére és hozzájárul adatai
marketing célból történő kezeléséhez.
3.3 A Játékba csak azok a résztvevők nyernek besorolást – és válhatnak nyertessé ‐ akik a Játék összes
megadott feltételét teljesítik, és rendben, teljesen elvégzik a regisztrációt és annak validációját, azaz
kitöltik a kért összes regisztrációs mezőt és a regisztrációt követően kapott validációs e‐mail‐ben az
aktiváló linkre kattintanak. A nem minden kért adatot tartalmazó résztvevői regisztráció nem kerül
besorolásra a Játékba. A Rendezőnek és a Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes
résztvevők megfelelnek‐e 4.1 pontban megahatározott részvételi feltételeknek, és a feltételek nem
teljesülése esetén, előzetes tájékoztatás nélkül, a résztvevőt kizárni a nyereményjátékból.
3.4 A Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok által
regisztrált, saját e‐mail címük megadásával, a játék ideje alatt küldenek be a Játékba. Amennyiben a
játékos nem saját e‐mail címét használja a regisztráció során, a Játékkal kapcsolatos, e‐mail postafiók
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Rendező mindennemű
felelősségét kizárják.
3.5 A Szervezőnek jogában áll az általa nem valósnak vélt adatokat megadó résztvevőket (pl.
becenévvel, vagy értelmetlen, obszcén névvel regisztráltakat) előzetes jelzés és figyelmeztetés nélkül
automatikusan kizárnia a Játékból. Az adatok valódiságával vagy a kizárással kapcsolatban a Szervező
tájékoztatást nem ad és levelezést nem folytat. A valótlan adatszolgáltatás miatti kizárás nem
visszavonható és vitatható.
3.6 A rendszer ‐ a Szervező megítélése nélkül ‐ nem engedi a többszörös regisztrációt egy e‐mail
címmel.
3.7 A Játékból ‐ a Szervező megítélése alapján ‐ kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a Játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban,
azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. llyen
személyeknek minősülnek azok a játékosok is, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban,

hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan
kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Rendezőnek okoztak.
3.8 A feltöltést követően a Szervező és közreműködője ellenőrzi és moderálja azokat a tartalmakat, ‐
különösen, de nem teljes körűen felsorolva ‐ amelyek:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

megbotránkoztató, erőszakos tartalmúak;
obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
politikai, rasszista, pornográf vagy szexuális tartalmúak;
az UNIQA Biztosító Zrt.‐vel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő
hangvételű tartalommal rendelkeznek;
harmadik személyekre nézve sértőek;
mások személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
más terméket, márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
más honlapra irányítanak,
valótlanságot állítanak,

Amennyiben a pályázat űrlapjának tartalma a Szervező (vagy Lebonyolító) szubjektív, saját
mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek, vagy az általánosan
elfogadott erkölcsi‐társadalmi normák bármelyikébe ütközik, vagy valótlanságot állít, a szóban forgó
anyag nem kerül feltöltésre a weboldalra a moderátor által. A Szervező fenntartja továbbá a jogot,
hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak
nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos
kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel, akár a Rendezővel szemben. Szervező a nem valós
adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
4. A Játék időtartama és a nyeremények
4.1 A játék 2017. október 31. 16:00 órától 2018. szeptember 16. 23:59 percig tart.
4.2 Heti nyereményjáték
Hetente egy fő, 1 db, bruttó 16.885.‐ Ft értékű Feldobox Kaland utalványt nyer, amelyet postán kap
meg. A nyertes 140 program közül választhatja ki, hogy melyikre szeretné felhasználni az utalványt a
https://www.feldobox.hu/termekek/szabadido/kaland oldalon.
Az adott heti nyertes az a személy, aki a Közjegyző által sorsolt adott heti időponthoz legközelebb
eső időpontban regisztrált. Az időpont év, hónap, nap, óra, perc, másodperc szerint kerül
meghatározásra.
4.3 Havi nyereményjáték
Havonta egy fő, 1 db, bruttó 49.975.‐ Ft értékű Feldobox Adrenalin utalványt nyer, amelyet postán
kap meg. A nyertes 120 program közül választhatja ki, hogy melyikre szeretné felhasználni az
utalványt a https://www.feldobox.hu/termekek/szabadido/adrenalin oldalon.
Az adott havi nyertes az a személy, aki a Közjegyző által sorsolt adott havi időponthoz legközelebb
eső időpontban regisztrált. Az időpont év, hónap, nap, óra, perc, másodperc szerint kerül
meghatározásra.

4.4 Nyeremény
A Nyeremény készpénzre át nem váltható. A Nyereményekhez tartozó közteher‐fizetési
kötelezettséget, valamint a Nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban egyéb
esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
5. Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése
5.1 Az UNIQA Biztosító Zrt. azt a személyt tekinti heti nyertesnek, aki a megadott időszakban
szabályosan regisztrált a komfortzona.uniqa.hu honlapon és a közjegyző által adott hétre kisorsolt
időponthoz legközelebb esik a regisztrációs időpontja. Nem lehet heti nyertes az, aki korábban már
nyert a Komfortzóna nyereményjáték során, akár heti, akár havi nyereményt.
5.2 Az UNIQA Biztosító Zrt. azt a személyt tekinti havi nyertesnek, aki a megadott időszakban
szabályosan regisztrált a komfortzona.uniqa.hu honlapon és a közjegyző által adott hónapra kisorsolt
időponthoz legközelebb esik a regisztrációs időpontja. Nem lehet havi nyertes az, aki korábban már
nyert a Komfortzóna nyereményjáték során, akár heti, akár havi nyereményt.
5.3 A Rendező a heti nyertest a tárgyhetet követő hét pénteki napjáig, a havi nyertest a tárgyhónapot
követő hónap első pénteki napjáig, értesíti a nyereményről és kapcsolatfelvételt kezdeményez a
Játékos által a regisztrációkor megadott e‐mail címen.
5.4 Az UNIQA Biztosító Zrt. az nyertesekkel e‐mailben egyeztet a nyeremények átvételéről. Az UNIQA
Biztosító Zrt. Magyarország területén vállalja a nyeremény kiszállítását.
5.5 Az UNIQA Biztosító Zrt. a heti és havi nyertesek nevét az UNIQA Biztosító facebook oldalán közli:
‐ heti nyertesek esetén a tárgyhetet követő hét pénteki napján,
‐ havi nyertesek esetén a tárgyhónapot követő hónap első pénteki napján.
Az UNIQA Biztosító Zrt. a regisztráció során megadott adatok alapján az általa regisztráció során
megadott e‐mail címen egyeztet a nyertessel a nyeremény átadásának idejéről, illetőleg a
Nyeremény átadásához szükséges további adatokról. Ha a nyertes bármely okból nem elérhető,
illetve a megkeresésre nem reagál a nyertes személyének közzétételét követő 30 napig vagy bármely
okból a nyeremény postai úton történő kézbesítése sikertelen, a továbbiakban nem jogosult a
nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a nyeremény a pótnyertesek
részére kerül átadásra.
Amennyiben az UNIQA Biztosító Zrt. megállapítása alapján a kisorsolt nyertesnek, illetve
pótnyertes(ek)nek a nyeremény a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem
adható át, vagy annak átvételére a kisorsolt nyertes, illetve pótnyertes(ek) a számukra az UNIQA
Biztosító Zrt. által megadott határnapig (legkésőbb a nyertes személyének közzétételétől napját
követő 30 napig, pótnyertes esetén az értesítését követő 30 napig) nem jelentkeznek, úgy ezen
kisorsolt nyertes, illetve pótnyertes(ek) a nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen
elvesztik. Amennyiben a kisorsolt nyertesnek, illetve pótnyertes(ek)nek nem kerül átadásra a
nyeremény, úgy a nyereményt az UNIQA Biztosító Zrt. a nyertes személye közzétételének napját
követő hetvenedik napon véglegesen visszavonja, és így az, a továbbiakban már a jelen Játék hatálya
alatt más harmadik személynek nyereményként át nem adható.
5.6 Fontos, hogy a nyertes a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg, mivel az
esetleges nyeremény kizárólag teljesen, hibátlanul és valós adatokkal kitöltött regisztráció esetén

vehető át. Az UNIQA Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal okozott következményekért.
A pótnyertes akkor válhat nyertessé, amennyiben a nyertes személyének közzétételé követő 30
napon belül nem jelentkezik, vagy bármely okból nem felel meg jelen részvételi feltételekben
foglaltaknak, vagy ha a nyertes az értesítés ellenére bármely okból nem veszi át a nyereményét,
amely esetekben nyertes nyereményre való jogosultsága automatikusan megszűnik. Ez esetben a
pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.
6. A nyeremény átadása
6.1 Az UNIQA Biztosító Zrt. a nyeremény átadása során a jelen nyereményszabályzatban
meghatározott feltételek esetén átruházza a nyertesre a nyeremény tulajdonjogát, illetve azokat a
nyertes birtokába adja. A nyeremény át nem vétele a részesülteket kártérítésre nem jogosítja fel.
6.2 Az UNIQA Biztosító Zrt. kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely
annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően a nyeremény átadása
céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető. Utóbbi esetben a
pótnyertesek a kiválasztás sorrendjében válnak jogosulttá a nyeremény átvételére.
6.3 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan az UNIQA Biztosító Zrt. mindennemű
felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.
6.4 Az UNIQA Biztosító Zrt. nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal okozott következményekért.
7. Fődíjról szóló nyereményjáték
7.1 A fődíjról szóló nyereményjátékban való részvételhez a regisztrált játékosok 2018. január 10.
16:00 óra és 2018. április 10. 23:59 perc között „kilépés a komfortzónából” témájú videóik linkjét
tölthetik fel a komfortzona.uniqa.hu weboldalra. Szervező és Rendező kizárja bárminemű
felelősségét, amennyiben a résztvevők által feltöltött videó bármilyen módon sérti harmadik személy
jogait, vagy jogos érdekeit.
7.2 A Játékosok a videóikat bármelyik videó megosztóra feltölthetik, a weboldal feltöltési felületén
pedig a feltöltött videók linkjét kell megadni. A videó a moderációt követően (max.48 óra) kerül
áttöltésre a Videa.hu weboldalra, amelyhez a Játékosok a link feltöltésével egyben hozzájárulásukat
adják.
7.3 A videó hossza maximum 1:30 perc lehet.
7.4 A regisztrált játékosok több videóra is szavazhatnak, azonban ugyanazon videóra legfeljebb 1 db
szavazatot adhatnak le. A regisztrált játékosok 2018. április 16. 16:00 óra és 2018. május 20. 23:59
perc között adhatják le a szavazataikat az egyes videókra.
7.5 A fődíj sorsoláson az vesz részt, aki az oldalra videót töltött fel és videója a 10 legtöbb szavazatot
kapott videó között szerepel, valamint a videó megfelelt a jelen nyereményjáték szabályzat 3.8
pontjában foglalt moderálásra vonatkozó előírásainak. Moderálási vizsgálaton túl Szervező és/vagy
Rendező további vizsgálatot nem végez.

7.6 A fődíj nyertesének megállapítása közjegyző által előre sorsolt időponttal történik, az nyer, aki az
időponthoz legközelebb eső időpontban töltötte fel a videóját. Az időpont év, hónap, nap, óra, perc,
másodperc szerint kerül meghatározásra.
7.7 Az UNIQA Biztosító Zrt. azt a személyt tekinti a fődíj nyertesének, aki a megadott időszakban
szabályosan regisztrált a komfortzona.uniqa.hu honlapon, 2018. január 10. – 2018. április 10. között e
játékszabályzatnak megfelelő videót töltött fel a weboldalra és a közjegyző által előre kisorsolt
időponthoz e személy videójának a feltöltési időpontja esik a legközelebb. Abban az esetben, ha több
olyan játékos van, akinek videó feltöltési időpontja a legközelebb esik a közjegyző által kisorsolt
időponthoz, akkor az lesz a nyertes, akinek a videója több szavazatot kapott a nyereményjáték során.
7.8 A fődíj nyertesét legkésőbb 2018. május 25. napjáig értesíti a nyereményről és kapcsolatfelvételt
kezdeményez a Játékos által a regisztrációkor megadott e‐mail címen. Az UNIQA Biztosító Zrt. a fődíj
nyertesének nevét a www.komfortzona.uniqa.hu weboldalon illetve az UNIQA Biztosító facebook
oldalán közli 2018. május 25‐én.
7.9 A fődíj sorsoláson 1 fő nyertes (illetve 1 fő pótnyertes) kerül kisorsolásra, aki 2 főre szóló Amerikai
“kalandtúrát” nyer. A fődíj részleteiről a nyereményjáték Rendezője 2018. január 10‐ét megelőzően
további tájékoztatást tesz közzé.
8. Bónusz játék
8.1. A Bónusz játékban történő részvétel feltételei
A Komfortzóna Nyereményjáték Bónusz játékában az vehet részt, aki 2017. október 31. napja és
2018. április 23. napja között szabályosan regisztrált a Komfortzóna nyereményjátékra és a Bónusz
játék időtartama alatt, belép Komfortzóna nyereményjáték weboldalára, ott feliratkozik az UNIQA és
a CherryHUB BSC Kft. hírlevelére illetve kifejezetten hozzájárul adatainak marketing célból történő
kezeléshez.
A Bónusz játékban azok a játékosok is részt vehetnek, akik korábban már nyertek a Komfortzóna
nyereményjátékban.
Nem vehetnek részt a Bónusz nyereményjátékban azok, akik a Bónusz játék időtartamát megelőzően
már marketing nyilatkozatot tettek.
8.2 A Bónusz játék időtartama: 2018. augusztus 2. 12:00 óra és 2018. augusztus 15. 23:59 perc között.
8.3 Nyeremények
A Bónusz játék részvevői között kisorsolásra kerül összesen 100 db fesztivál belépő. A Bónusz játék
nyereményei három nyereményosztályba sorolhatóak:
1. nyereményosztály: 5 db belépő 2018. augusztus 21-25. napjai között megrendezésre kerülő B
My Lake Fesztiválra;
2. nyereményosztály: 15 db belépő 2018. augusztus 22-25. napjai között megrendezésre kerülő
Strand Fesztiválra;
3. nyereményosztály: 80 db belépő 2018. szeptember 6-9. napjai között megrendezésre kerülő
Budapest Borfesztiválra.
Az összesen 100 fő Bónusz játék nyertes kisorsolására közjegyző közreműködésével kerül sor 2018.
augusztus 17. napján.
8.4. A nyertesek értesítése és a nyeremények átadása
A Bónusz játék nyertesei e-mailben kapnak értesítést a nyereményükről, amelyek átadása elektronikus
formában történik.
8.5 Egyebekben a Bónusz játékra a jelen szabályzat rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
9. Egyéb tudnivalók
9.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos

azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül
semmilyen formában nem reprodukálható. A Játékban résztvevő személyek, tudomásul veszik, hogy
azzal, hogy a komfortzona.uniqa.hu honlapra a videóikat feltöltik, felhasználási jogokat Rendező
részére időben és területileg korlátlanul díjazás nélkül átengedik. Ez a felhasználási jog magában
foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a
terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, a nyilvános előadáson történő felhasználás, kiállítás és
átdolgozás jogát. A Szervező jogosult a harmadik fél által elkövetett szerzői jogi jogsértések esetén
saját nevében fellépni.
A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy az általa
a Játék során felhasznált videó a saját alkotása, annak közzétételével nem sérti harmadik személy
szerzői jogát.
Az „UNIQA” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez, az UNIQA
Biztosító Zrt. ezen védjegyek használatára jogosult. A termék‐ és díjszabás, a védjegyek, mint szellemi
alkotások egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen az UNIQA Biztosító Zrt. előzetes
írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi
jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
A Játékban nem vehetnek részt az UNIQA Biztosító Zrt., valamint a Republic Group Kft. munkavállalói,
megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a
munkaerő‐kölcsönzést is), az UNIQA Biztosító Zrt. bármely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerinti kapcsolt vállalkozásával munkajogviszonyban álló személy, illetve mindazok, akik részt
vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. A Szervező kizárja az adatállományba való felvételből
azokat a személyeket, akik írásban a Szervezőnek megküldve előzetesen olyan nyilatkozatot tettek
miszerint nem fogadják el a jelen nyereményakció szabályzat rendelkezéseit.
9.2 Az UNIQA Biztosító visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben
bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék
megszüntetésre kerül az UNIQA Biztosító Zrt. által, az UNIQA Biztosító Zrt. törekszik arra, hogy a
megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy
változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. Az UNIQA
Biztosító Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse
vagy módosítsa.
9.3 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Szabályzatban foglaltak bárminemű
megszegésével az UNIQA Biztosító Zrt. számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. Az
UNIQA Biztosító Zrt. a Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól
megvonhatja.
9.4 Az UNIQA Biztosító Zrt. nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi
utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide
nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos
gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért
és nyomdai hibákért az UNIQA Biztosító Zrt. felelősséget nem vállal.
9.5 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban
felsorolt feltételeket és szabályokat. Az UNIQA Biztosító Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy e
feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel az UNIQA

Biztosító Zrt. fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ,
ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.
A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye‐,
üzenet és adatátviteli‐, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal
ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló
tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a
mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A Részvételi feltételekben a változtatás jogát a Rendező fenntartja.
9.6 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. A Játékban résztvevő
személyek – ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatnak az UNIQA Biztosító Zrt‐hez való megküldése
hiányában – automatikusan elfogadják a jelen nyereményjáték szabályzatának, valamint az UNIQA
Biztosító Zrt‐nek az arra vonatkozó belső utasításainak rendelkezéseit. A Játékban résztvevő
személyek a részvétellel automatikusan lemondanak a Játék lebonyolításával, a nyereménnyel,
valamint a kiválasztott nyertessel kapcsolatosan az UNIQA Biztosító Zrt. vagy valamely más harmadik
személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.
A Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Játék időtartama alatt a
Rendező az alábbi elérhetőségein nyújt: kommunikacio@uniqa.hu.
A jelen szabályzat a komfortzona.uniqa.hu oldalon megtalálható.
10.

Személyes adatok kezelése és védelme

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul,
hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a
nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, így különösen az UNIQA Biztosító Zrt.
fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a kisorsolt
nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertes nevét és fotóját az
illetékes hatóságok számára, a tömegtájékoztatási médiában, valamint más promóciós és reklám
célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban. Amennyiben nyertes vagy pótnyertes kifejezetten
hozzájárul, úgy a vele, illetve a róla készült fénykép‐, és hangfelvételt az UNIQA Biztosító Zrt.
meghatározott módon és mértékben, promóciós‐ illetve reklámcélokból, ingyenesen, saját üzleti
céljaiból felhasználhatja.
Az UNIQA Biztosító Zrt. kifejezetten kizárja felelősségét az adott résztvevő téves adatszolgáltatásából
eredő károkért, így különösen a regisztráció során megadott adatok hiányosságaiért, hibáiért (pl. név‐
, címelírás stb.), illetve a nyeremény átadásának ezen okból eredő elmaradásáért, illetve
késedelméért.
A Játékban résztvevő személyek a regisztrációval – ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatnak a
Szervezőnek történő megküldése hiányában – automatikusan elfogadják, hogy adataikat az UNIQA
Biztosító Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény és egyéb hatályos magyar jogszabályok alapján rögzítse, a Játék céljának megfelelően
minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, a Szervező és a CherryHUB Kft., mint
adatfeldolgozó kezelje, és az adatok az UNIQA Biztosító Zrt. és a CherryHUB Kft., mint adatkezelő
adatbázisába kerüljön. Az UNIQA Biztosító Zrt. a játékban résztvevők személyes adatait kizárólag
jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá saját illetve a CherryHUB Kft.
marketing tevékenységéhez használhatja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és
engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a

jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok
saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak
szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.
Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben
az UNIQA Biztosító Zrt. (cím: 1134 Budapest Róbert Károly krt. 70‐74.) Marketing és Kommunikációs
Osztály postai és a kommunikacio@uniqa.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott
személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Az
adattulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatainak törlését kéri, akkor azok törlésével
együtt kizárásra kerül a nyereményjátékból.
Budapest, 2017.október 17.
Jó játékot kívánunk!

