A Provident Pénzügyi Zrt. „Nyerő Tízes” megnevezésű játékának részvételi
szabályzata

1. A Provident Pénzügyi Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.; cégjegyzékszám: 01-10-044542;
adószám: 12590687-1-44; a továbbiakban: „Szervező”) „Nyerő Tízes”megnevezésű játékot (a továbbiakban:
„Játék”) hirdet. A Játékban történő részvétel szabályait a jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”)
tartalmazza. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
2. A Játék lebonyolításában a Szervező megbízásából az Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(székhely: 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. E/411, cégjegyzékszám: Cg.01-09-894910; adószám:
14235384-2-43; a továbbiakban: „Lebonyolító”) közreműködik.
3. A Játék időtartama: 2019. március 11. napján 10:00 órától 2019. március 21. napján 17:00 óráig tart, ezen
időtartam alatt válaszolhatóak meg a Játék keretében feltett kérdések.
A Provident Pénzügyi Zrt. „Nyerő Tízes”elnevezésű játék pénzügyi tudatosságot növelő játék, melynek részletes
szabályait a jelen Szabályzat és az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
4. A Játékban kizárólag olyan természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki 18. életévét
betöltötte, cselekvőképes és bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik. Nem vehetnek részt a
Játékban a Szervező és a Lebonyolító, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozói. A jelen Szabályzat vonatkozásában Résztvevőnek minősül az is, aki a
nyerotizes.hu oldalon adatai megadásával regisztrál, de a válaszokat nem adja le.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő adatainak megadásával (lásd 6. pont) regisztráljon a
nyerotizes.hu oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), valamint ezt követően a jelen Szabályzat 3. pontjában
megjelölt időtartamon belül a Honlap játék felületén bejelölje válaszait és azt a Szervező részére a Regisztráció
gomb megnyomásával beküldje a Honlapon keresztül. A regisztráció akkor tekinthető véglegesnek (érvényesnek),
ha a Résztvevő a regisztráció során megadott e-mailcímre érkező linkre történő kattintás útján a regisztrációt
megerősíti (validálja). A Résztvevő regisztrációja elküldésével (validálásával) a jelen Szabályzatban foglalt
valamennyi feltételt automatikusan tudomásul veszi és elfogadja.
5. Az érvényes regisztráció a Játékban történő részvétel alapfeltétele. Amennyiben a Résztvevő a regisztráció
során valótlan vagy téves adatokat ad meg, illetve a regisztrációt nem erősíti meg, akkor a Játékban való részvétel
érvénytelen, a Résztvevő nem vehet részt a Játékban. Egy Résztvevő a játék időtartama alatt kizárólag egyszer
regisztrálhat és kizárólag egy alkalommal válaszolhatja meg a kérdéseket.
A Játékban az vehet részt, aki a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel és teljesíti a
Szabályzatban leírt valamennyi feltételt. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen
Szabályzatban rögzített feltételeknek, úgy az érintett Résztvevő a Játékból kizárható. A Résztvevő a Játékban való
részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatban rögzített pontokat és azokat feltétel nélkül
elfogadta. Amennyiben a Résztvevő a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el,
vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Szervező a Játékból kizárja.
6. A Résztvevőnek a Honlapon történő regisztráció, illetve a válaszok leadása során az alábbi személyes adatokat
kell megadnia:
- E-mail cím
- Vezeték- és keresztnév
7. A nyertes Résztvevők kiválasztásának menete: A nyerotizes.hu weboldalon a játék során feltett, pénzügyi és
gazdasági ismereteket felmérő kérdésekre legrövidebb idő alatt legtöbb helyes választ adó 10 (tíz) résztvevő
Játékos részesül nyereményben. A nyertesek kiválasztását a Szervező végzi, a résztvevők teljesítménye alapján.

8. Nyeremények:
1. iPhone 8
2. iPhone7
3. Samsung A8
4. Sharp LC-40FI5242E
5. Samsung Galaxy TAB A 10.1
6. JBL Xtreme
7. Garmin Forerunner 35
8. JBL Charge 3
9. Fujifilm Instax Mini
10. Fujifilm Instax Mini
9. A nyerteseket adategyeztetés céljából a Szervező 2019. március 28-án 17:00-ig e-mailben értesíti. Az értesítésre
a nyerteseknek az értesítésben megjelölt időpontig van módjuk visszajelezni (2019. április 2. 24:00). Amely
Nyertestől az értesítést követően a határidőig nem érkezik válasz a Szervező részére, azon nyeremény(eke)t a
Szervező jótékony célra ajánlja fel egy későbbiekben kiválasztott, közhasznú jótékonysági szervezetnek.
Határidőig lezajlott sikeres adategyeztetés esetén az illető nyereményeket a Szervező futárral juttatja el a nyertes
Résztvevőkhöz.
10. A nyertes Résztvevők a nyeremények átvételére a nyeremény átadás-átvételéről szóló sikeres egyeztetés
időpontjától számított 30 napon belül jogosult(ak). Amennyiben a nyertes Résztvevő ezen időtartamon belül a
nyereményt nem veszi át, annak átadását a későbbiekben nem követelheti a Szervezőtől. Ebben az esetben a
nyereményeket a Szervező jótékony célra ajánlja fel egy későbbiekben kiválasztott, közhasznú jótékonysági
szervezetnek.
A Szervező, illetve a Lebonyolító a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét
jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.
11. A nyereményre a nyertes jogosult, készpénzre, egyéb kedvezményre át nem válthatók.
12. A Szervező a nyertes Résztvevők e-mail címét a Honlapon is közzéteszi a nyertesekkel történt sikeres
adategyeztetést követően az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.
14. A Szervező a nyeremény átadásáig bármikor kizárhatja a Játékból a Résztvevőt, amennyiben a nyereményre
azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy
a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek. A Résztvevő téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
15. A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Résztvevőt, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen
Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Különös tekintettel kizárható a
versenyből az a résztvevő, aki a játék szellemével nem összeegyeztethető módon visszaél az informatikai
lehetőségekkel, és morális szempontból nem elfogadható előnyre tesz szert (pl. több e-mail címmel regisztrál,
majd újra próbálkozva irreálisan rövid válaszidővel adja le a megoldásokat). A résztvevők elfogadják, hogy a 2.
pontban jelölt Lebonyolító a fenti gyanú felmerülése esetén ellenőrizheti a nyertesek IP címét.
16. Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot
szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező, valamint Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy bármiféle
manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból a gyanúval érintett személyeket
kizárják, vagy az ilyen Résztvevő regisztrációját töröljék. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás
gyanúja merül fel bármely Résztvevővel kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a
Résztvevőtől, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Résztvevőt a Játékból, illetve a nyeremény átadását részére
megtagadja. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Játék
szellemével ellentétesen megtévesztő magatartással a Játékon történő részvétel érdekében társult személyek, akik
a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől

a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy
Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából
kizárja azt a Résztvevőt, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam
program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
17. A Szervező, valamint a Lebonyolító kizárják felelősségüket a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk vonatkozásában.
18. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy
bármely más, a Szervezőnek, illetve Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való
részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. A Játékban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi,
hogy a Játék teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező,
mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizár. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, meghibásodás estére, amely
időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. Amennyiben a
meghibásodás ideje alatt a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes
státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
19. A Szervező a jelen Szabályzat és az adatkezelési tájékoztató változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező az
esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.
20. A Résztvevő a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi
részvételi és adatkezelési feltételt, valamint elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte.
21. A Szervező és a Lebonyolító minden jogot fenntartanak maguknak a Honlappal kapcsolatban. A Honlap
használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár
felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget sem a Szervező, sem a
Lebonyolító nem vállal. A Résztvevő e-mail szolgáltatójának rendszeréből adódó problémákért (beleértve a
kézbesítetlen e-mail-eket is) a Szervezőt és a Lebonyolítót semmiféle felelősség nem terheli.
22. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi Résztvevőre. A Résztvevő
tudomásul veszi, hogy a Játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen Szabályzat
rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a
Szervező, a Lebonyolító, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.
Budapest, 2019. február 25.

