A #bubimikulas nyereményjáték szabályzata
2016. december 6-án a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.
cégjegyzékszáma: 01-10-046840, továbbiakban: BKK vagy BKK Zrt. vagy Szervező) játékot
szervez a MOL Bubi téli használatának népszerűsítése érdekében. A MOL Bubi téli
kampányának részeként 2016. december 6-án, kedden 8:00-11:00 és 16:00-19:00 óra között
a MOL Bubi legnépszerűbb gyűjtőállomásainál (Erzsébet tér, Városháza park, Kálvin tér,
Fővám tér,) a MOL Bubi Mikulása meglepetéssel készül a MOL Bubi használói részére. A
Játékban az vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a MOL Bubi Mikulásáról fényképet készít
és megosztja azt nyilvánosan az Instagram közösségi oldalon a „bubimikulas” hashtag
(#bubimikulas) használatával. A Játékban 2016. december 6-án 8:00-24:00 óra között lehet
részt venni. A Nyertesek a Játék végén kerülnek kisorsolásra.
A Játék szervezője a BKK Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.,
cégjegyzékszáma: 01-10-046840)
1. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban:
Játékos), aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint az Instagram közösségi
oldalon érvényes regisztrációval rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A kiskorú (14-18 év
közötti) Játékos részvételéhez, törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a BKK Zrt. tulajdonosának kormánytisztviselői,
közalkalmazottai, valamint egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkavállalói, a BKK Zrt.
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a fenti személyek a Polgári
Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti közeli hozzátartozói.
2. A Játék leírása
A Játék leírása a molbubi.bkk.hu oldalon, illetve a MOL Bubi Facebook-oldalán kerül
közzétételre. A Játékban a jelen Szabályzatban foglalt feltételek betartásával vehetnek részt
a Játékosok. A Játék időtartama alatt a Játékosok a MOL Bubi Mikulásáról készített
fényképeket, az Instagram közösségi oldal hashtag funkciója segítségével: bubimikulas
hastaggel (#bubimikulas) megosztják, ezzel automatikusan elfogadják a jelen Szabályzat
rendelkezéseit, és részvételi feltételeit. A Játékban csak „nyilvános” beállítású Instagram
felhasználói profillal lehet részt venni, amellyel láthatóvá válik a Játékos neve, és az általa
megosztott tartalom.
3. A Játék időtartama
A Játék 2016. december 6-án 8 órától, 2016. december 6-án 24 óráig tart.
4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni a jelen Szabályzat szerint: a Játék időtartama alatt elkészített fénykép,
Instagramon történő nyilvános megosztásával lehet.
5. Nyertesek
A sorsolásban részt vesz minden Játékos, aki megfelel az 1. pontban foglaltaknak, és a 2.
pontban szereplő Játékleírás szerint elkészített fényképet oszt meg az Instagram közösségi
oldalon. A 3 darab Nyertes kiválasztása sorsolás útján, a BKK Zrt. sorsolási bizottsága előtt
történik 2016. december 7-én 11 órakor.
A Nyertesek kiválasztásáról hivatalos jegyzőkönyv készül. A 3 darab Nyertes mellett
pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.
6. Nyertesek értesítése
A 3 darab Nyertes nevét 2016. december 7-én 14.00 és 18:00 óra között teszi közzé a BKK a
MOL Bubi Facebook-oldalán és Instagram-oldalán, továbbá a Nyertesek Instagram üzenetben
is kiértesítésre kerülnek.
7.

Nyeremény

A Játék nyereményei (a továbbiakban: Nyeremények) 3 db MOL Bubi pólós Bernát
plüssmackó.
A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

8.

A Nyeremény átvétele

A Szervező által küldött értesítő, Instagram üzenet kézhezvételét követően a Nyertes megküldi
valódi nevét, életkorát, telefonszámát és lakcímét a marketing@bkk.hu e-mail címre. A
Szervező válasz üzenete tartalmazza a Nyeremény átvételének helyét, időpontját,
tájékoztatást az átvétel módjáról, feltételeiről, valamint egy kapcsolattartó személy
elérhetőségét. A Nyeremény átvételekor a Nyertes köteles érvényes személy azonosításra
alkalmas, fényképes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) igazolni, hogy
a 14. életévét betöltötte. A 14. és 18. év közötti személy, köteles a Játékban történő
részvételéhez történő, írásbeli szülői hozzájárulást is bemutatni, amennyiben ezt igazolni nem
tudja, úgy a Nyeremény átvételére nem jogosult.
Amennyiben a megjelölt határidőig a Nyertes Nyereményét nem veszi át, illetve érvényes
okmánnyal jogosultságát igazolni nem tudja, akkor a BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a
Nyereményt másnak ne adja ki.
9.

Felelősség kizárása

A BKK Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot
tartalmazó közösségi oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A BKK Zrt. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban
esetlegesen előforduló nyomdai, illetve egyéb hibáért.
10. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a
közösségi oldalon megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) a BKK Zrt., mint
adatkezelő, adatbázisába kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás
nélkül kezelje (a Nyertesek kiválasztása, a Nyertesek értesítése és a Nyertesek kiválasztásáig
érkező reklamációk kezelése céljából), legfeljebb a kiválasztást követő 6 hónapig.
Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékban résztvevő személyt megilleti
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 14-18. §§-ban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges
jogérvényesítési igényét pedig a mindenkor illetékes bíróság előtt gyakorolhatja.
A BKK Zrt. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a
Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

11. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A
Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.
A Nyertes vállalja, hogy a BKK Zrt. a nevét, a Facebook és Instagram közösségi oldalakon,
bejegyzésben, a Játékkal kapcsolatban közzé tegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a
Nyertesről a Nyeremény átadásáról fényképek készülhetnek, azokat a BKK marketing célra
felhasználhatja.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített
feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A BKK Zrt. fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására, amelyet ezt követően
haladéktalanul közzétesz Facebook-oldalán.
BKK Zrt.

