JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Fornetti Mindenki kedvence online promóciós verseny hivatalos
játékszabályzata
A nyereményjáték megnevezése: „MINDENKI KEDVENCE” (a továbbiakban:
„Játék”).
A Játék szervezője: FORNETTI Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Városföld 92.;
cégjegyzékszáma: 03-09-105509; adószáma: 11428527-2-03, a továbbiakban:
„Szervező”).
1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2022. május 2. 00:00 percétől 2022. június 26. napjának 23:59 percéig tart. A
Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező jelentkezések vesznek részt.
2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE
A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
•
•
•
•
•

•
•

a 16. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, és
magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar
állampolgár, és
saját nyilvános Instagram, TikTok vagy Facebook profillal nevez, és
2022. május 2-től június 26-ig legalább egyszer bejegyzést hoz létre, posztot
tölt fel a saját nyilvános (azaz mindenki által látható) Facebook, Instagram
vagy TikTok felületei egyikére.
a bejegyzések, posztok tartalmi megkötése: népszerűsítse a Fornetti márkát,
ahhoz és annak termékeihez egyértelműen köthetőnek kell lennie. Ezen felül a
kreatív poszt tartalma szabadon választható: lehet vicces, megható,
felelősségteljes, környezet- és állatbarát, egészségtudatos, sportos, vagy éppen
érzelmes is – a lényeg: hogy legyen pozitív és bizakodó! A poszt nem sérthet
jóízlést és közerkölcsöt, vagy másokat.
kötelezően meg kell jeleníteni a bejegyzéseknél a #mindenkikedvence és a
#fornetti hashtaget, mert csak ezáltal követhető le a versenyben szereplő
bejegyzések számadata.
ezen hashtagek használatával egyúttal (automatikusan) elfogadja a jelen
Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban
rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatban
rögzített feltételeket elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely
rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja.
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy
ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja); a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb
közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).
3. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Minden olyan személy, aki megfelel a 2. pontban leírtaknak, és a Játék 1. pontban
meghatározott időtartama alatt az alábbiakban ismertetett folyamat és feltételek
szerint, részt vehet a Játékban.
A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a
jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.
4. A JÁTÉK MECHANIZMUSA
A Játékos a Játék időtartama alatt legalább 1 db videós vagy képi posztot készít és
közzétesz a nyilvános Facebook, Instagram vagy TikTok profilján.
A Játékos a közzétett bejegyzést ellátja a #mindenkikedvence és a #fornetti
hashtaggel.
A bejegyzésnek nincs meghatározott tartalmi megkötése, viszont népszerűsítenie kell
a Fornetti márkát, ahhoz és termékeihez egyértelműen köthetőnek kell lennie. A poszt
nem sérthet jóízlést és közerkölcsöt. Tartalma lehet vicces, megható, felelősségteljes,
környezet- és állatbarát, egészségtudatos, sportos, vagy éppen érzelmes is, de
mindenképpen pozitív üzenetet kell hordozzon.
A Szervező kijelenti, hogy a bejegyzéseket csak publikus profilról, csak nyilvános
láthatósággal tudja elfogadni.
A Játékosok által feltöltött bejegyzések közül a Szervező a játék lejártával győztest
hirdet: az nyer, akinek a posztját a legtöbben kedvelték. A megadott hashtagek
használata ezért kulcskérdés, mert csak az ezzel ellátott bejegyzéseket tudja a
Szervező figyelembe venni és követni.
A Szervező a győztest legkésőbb 2022. július 8-ig kihirdeti, a győztes Játékost
profilján keresztül privát üzenetben értesíti. A posztok like-számát 2022. június 27-én
összesíti. Különböző, de azonos személyhez köthető profilokon létrehozott
bejegyzések összekapcsolására a Szervező nem vállal felelősséget.
A Szervező a győztes nevét Facebook, Instagram felületén közzé teszi.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egynél több poszttal is részt vehet a
Játékban, ebben az esetben a legtöbb like-ot kapott posztot veszi a Szervező
figyelembe 2022. június 27-én.
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A Szervező különdíjat is alapít, amit azok a Játékosok nyernek el, akik a Szervező
szerint a verseny időtartama alatt a legkreatívabb tartalmat állítják elő, osztják meg. A
különdíj odaítélése nem függ a számadatoktól, így kifejezetten azokat támogatja, akik
lényegesen kevesebb követőszámmal, lehetséges like-oló táborral rendelkeznek, mint
a nagyobbak. A Szervező összesen három különdíjast nevezhet meg. A különdíjak
odaítéléséről a Fornetti menedzsmentje és kreatív csapata dönt. A Szervező a három
különdíjast legkésőbb 2022. július 8-ig kihirdeti, és a Játékosokat profiljaikon
keresztül, privát üzenetben értesíti.
5. A NYEREMÉNY
A fődíj 1+1 millió forint: a győztes kiválaszt egy tetszőleges profilú karitatív
szervezetet, amelynek a Fornetti felajánl 1 millió forintot – a másik 1 millió forinttal
pedig szabadon gazdálkodhat.
A különdíj győzteseinek nyereményösszege: az első helyezetté 300.000 + 300.000
forint, a második helyezetté: 200.000 + 200.000 forint, a harmadik helyezetté pedig:
100.000 + 100.000 forint – a különdíjas Játékosok a nyereményt saját maguk és a
választott karitatív szervezet között oszthatják szét.
A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó,
valamint egyéb adó- és járulékfizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán felmerülő
adókötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és
befizeti az illetékes adóhatóság részére.
A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő
egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.
A nyereményösszegek a személyi jövedelemadó, valamint az egyéb közterhek
levonása után kifizetésre kerülő nettó összegek.
6. A FOTÓK TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSA
A Szervező a Játékos bejegyzéseit saját internetes felületein (weboldal, Facebook-,
Instagram-profil, TikTok oldal, YouTube-csatorna) előzetes beleegyezés kérésével
oszthatja meg.
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot,
hogy a Játékot szüneteltesse és/vagy a sportszerűtlen Játékost kizárja, vagy törölje a
Játékból.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal véglegesen kizárja a Játékból.
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Szabálytalanság, vagy a manipuláció gyanúja esetén a Szervező fenntartja magának a
jogot, hogy az adatok helyességének ellenőrzése céljából a megfelelő azonosító
okmányok (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, a hitelintézet bankszámlával
kapcsolatos igazolása) bemutatását kérje. A Szervező a résztvevők által szolgáltatott
adatok valóságtartalmát nem köteles vizsgálni, továbbá az ilyen valótlan adatok
használatából eredő kárért felelősséget nem vállal.
A jelen szabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A szabályzat
esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező közzéteszi a
WWW.FORNETTI.HU weboldalon.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor
visszavonja, különösen vis maior (így többek között földrengés, katasztrófa, vagy
hasonló esemény) esetén.
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá
a visszaigénylés megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat
megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott
körülmények felmerülése esetén. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy
megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a
Játék folytatásának kérésére.
8. PANASZKEZELÉS
A nyereményjátékkal kapcsolatos bármely panasz esetén a Játékosok a következő
elérhetőségeken kaphatnak segítséget: KREATIV@FORNETTI.HU.
9. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás megfelelő
tájékoztatás birtokában történik.
A Szervező szavatolja, hogy a játékban részt vevők személyes adatainak rögzítése ill.
kezelése a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz.
rendelet 6.cikk (1) bek a.) pont / önkéntes hozzájárulás alapján végzett adatkezelés /
figyelembevételével, a játék lezárásával ill. az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás
beszerzését követően valósul meg.
10. FELELŐSSÉG
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk
levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.
A játékban részt vevő posztok, bejegyzések helytállóságát a Szervezőnek általában
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó
jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
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A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik
felelősséggel.
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