A HORVÁTH ROZI PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
Az www.horvathrozi.hu oldal (továbbiakban: Program) használatával tudomásul veszi, hogy
elolvasta, megértette és elfogadta jelen feltételeket. Javasoljuk, hogy időnként keresse fel
jelen részvételi szabályzatot, mivel a Kotányi Hungária Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül
módosíthatja ezeket a feltételeket.
HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT
Az oldal használatával maradéktalanul elfogadja az alábbi általános feltételeket, amelyek
attól a pillanattól kezdve érvényesek, amikor először regisztrál az oldalon.

1. A Horváth Rozi weboldal üzemeltetője
A Horváth Rozi weboldal (a továbbiakban: "Honlap") üzemeltetője a Kotányi
Hungária Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark utca 6.; cégjegyzékszám: 1309-189426; adószám: 10780208-2-13; a továbbiakban: "Üzemeltető",
„Szervező”). A Programhoz kapcsolódó adatkezelést a Kotányi Hungária Kft.
(székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark utca 6.; cégjegyzékszám: 13-09-189426;
adószám: 10780208-2-13; a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Programhoz
kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft.
(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626,
adószám: 14182925-2-41), a GBaRT Design Stúdió Kft. (székhely: 1029 Budapest,
Zsíroshegyi út 16., cégjegyzékszám: 01-09-917297 adószám: 14733655-2-41), és a
d-code Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.,
cégjegyzékszám: 01-09-983458, adószám: 23903131-2-41) a továbbiakban
együttesen: "Lebonyolító"végzi.
2. A programban résztvevő személyek
2.1. A Programban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes,
devizabelföldi, magyar állampolgárságú, a jelen Felhasználási feltételek
(továbbiakban: Felhasználási feltételek) 2.2. pontjában meghatározott személyek
körébe nem eső természetes személy, aki regisztrál a Honlapon a Felhasználási
feltételek 7. pontjában írtak szerint (továbbiakban: Felhasználó).
2.2. A Programban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a
Program szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó
szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,
valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A program időtartama:
A Program 2018. május 3-tól indul és visszavonásig tart.
4. A Program célja
A program célja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben, illetve a vonatkozó
Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint a regisztrált Felhasználók előzetes,
megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása alapján, önkéntesen
megadott személyes adatai felhasználásával Adatkezelő profilalkotás céljából
marketing adatbázist építsen és ennek keretében Adatkezelő személyre szabott
és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott ajánlatokat küldjön a
Felhasználó által megadott e-mail címre, továbbá a személyes adatokat
kedvezménykuponok biztosítása, nyereményjátékok lebonyolítása érdekében
felhasználja a Program céljához kapcsolódóan.
A Felhasználók a személyes adatainak kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a
Felhasználókat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira
vonatkozó részletes szabályok a Program Adatkezelési Szabályzatában
találhatóak.

A Programban résztvevő Felhasználók a Regisztrációt követően:
4.1. Jogosulttá válnak az oldalon feltüntetett, harmadik fél által biztosított
kedvezményes vásárlásra jogosító kuponokra és időszaki
nyereményjátékokban való részvételre a jelen Felhasználási Feltételekben
foglaltak szerint.
4.2. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Programba történő
Regisztrációval egyben hozzájárulnak, hogy bizonyos időközönként a Szervező
szolgáltatásaival, ajánlataival és/vagy a Programmal kapcsolatban személyre
szabott hírleveleket kapnak, amelyben található cikkszerű tartalmak és
receptek teljes terjedelmükben a Honlapon érhetők el.
4.3. A regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van saját elgondolású – szigorúan
csak emberi fogyasztásra alkalmas - receptjeik feltöltésére a felhasználói
profiljukon található „Saját recept feltöltése” menüpontban. A Felhasználó a
recept feltöltésével hozzájárul annak a Program oldalán való, jelen pont
szerinti közzétételéhez. Ezt követően a recept a Program Szervezőjének
jóváhagyása után publikusan megjelenik a Honlapon, a Felhasználói profilban
szereplő Keresztnév jelöléssel. A Szervezőnek jogában áll a recept
elutasítására, indoklás nélkül. A Felhasználó a recept feltöltésével egyben
kijelenti és szavatolja, hogy a recept feltöltése és közzététele mások jogait,
jogos érdekeit nem sérti, a recept feltöltésére és közzétételéhez való
hozzájárulásra a Felhasználó jogosult. Ennek ellenkezőjéből eredő károkért a
Felhasználó teljes körűen felel.

Amennyiben két vagy több Felhasználó azonos receptet tölt fel, úgy az időben
korábban feltöltő Felhasználó neve alatt kerülhet közzétételre az általa
feltöltött recept a Honlapon, amennyiben azt a Szervező jóváhagyja.

5. A Programban való részvétel feltételei
5.1. A Programban csak érvényes Regisztrációval, valamint a jelen Részvételi
szabályzat, illetve a vonatkozó Adatkezelési Szabályzat elfogadásával lehet
részt venni. A részvételhez a Felhasználónak regisztrálnia kell a Honlapon a
"Regisztráció" menüpont alatt, amely során meg kell adnia a 6.1. pontban
meghatározott személyes adatok közül a kötelezően megadandó adatokat,
valamint lehetősége van megadnia az ott megjelölt további adatokat. A
Regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzatban rögzített
valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési
Szabályzatban megjelölt céllal és feltételekkel történő kezeléséhez.
5.2. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok utóbb valótlannak
bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Felhasználó, mint
adatszolgáltató viseli. A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
5.3. Az Üzemeltető nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy
által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által
regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Felhasználó, a Regisztráció előtt kérje a
jogosult írásbeli hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, e-mail postafiók
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az
Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
5.4. A Programban való részvétellel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége az Internet 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. Az Üzemeltető, az Adatkezelő és a Lebonyolító az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6. Az oldalon történő regisztráció menete
Az oldalra történő regisztráció során meg kell adni a kötelező személyes adatokat,
majd a Felhasználó kijelenti, hogy önkéntesen elfogadja jelen részvételi
feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és a Programhoz kapcsolódó
adatkezelési szabályzatot megismerte, továbbá hozzájárul fenti személyes adatai
kezeléséhez.
6.1. Milyen adatokat szükséges megadni a Regisztráció során?
A Regisztráció során az alábbi adatokat kérjük kötelezően megadni:



*regisztráló személy neve (vezetéknév, keresztnév)



*születési dátuma



*regisztráló neme



*lakóhely szerinti település neve



*e-mail címe



*jelszó

Amennyiben a Felhasználó hiányosan, vagy valótlan adatokkal tölti ki a
Regisztrációt, úgy nem jogosult a Programban való részvételre.
7. Személyes adatok törlésével, regisztráció visszavonásával kapcsolatos szabályok
Amennyiben a Felhasználó a Programban történő Regisztráció ideje alatt azt kéri,
hogy direkt marketing céljából Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg,
Üzemeltető a Felhasználó Regisztrációját megszünteti és Felhasználói profilját,
valamint az abban tárolt személyes adatait törli. Tekintettel arra, hogy a direkt
marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Regisztráció és ezáltal a
Program nyújtotta szolgáltatások és előnyök igénybe vételének feltétele,
Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját,
valamint az abban tárolt adatait Üzemeltető haladéktalanul törölje, amely
kérésének Üzemeltető a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget
tesz. Üzemeltető a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési
kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a
Felhasználót.
A Felhasználó kedvezménykuponok letöltésére és a Program által nyújtott újabb
kedvezmények igénybevételére, valamint nyereményjátékokban történő
részvételre a regisztrációja, vagy profilja törlését követően nem jogosult.
Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Felhasználó
Felhasználói profilját a Honlapon önmaga törli.
8. Kedvezménykuponok
8.1. Az ajándék kedvezményre (kedvezménykuponra) való jogosultság feltétele: a
Honlapon történt regisztráció, valamint a felhasználói profilba való
bejelentkezés, mely feljogosít a Szervező partnerei által biztosított
kedvezménykuponok letöltésére.
8.2. Felhasználó szabadon választhat a különböző, a Honlapon feltüntetett
kedvezmények közül, de kedvezményenként maximum 1 darab
kedvezménykupon letöltésére jogosult.
8.3. A kedvezménykuponok egyedi sorszámmal rendelkeznek, és a Honlapon
feltüntetett partnernél, a meghatározott feltételekkel, az ott megadott
mértékben nyújtanak kedvezményt.

8.4. Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel.
Valamint egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel. A
kedvezménykupon felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási
feltételek részletei a jelen Részvételi szabályzatban, a Honlap Kuponok
menüpontja alatt, valamint a kedvezménykuponon találhatók meg.
8.5. A kedvezményre jogosító kedvezménykuponok felhasználási ideje
kupononként eltérő lehet, minden kuponon feltüntetésre kerül a pontos
beváltási határidő. A kedvezménykuponok beváltási határidejének lejárta után
azokkal kapcsolatban reklamációt az Üzemeltető és Lebonyolító nem fogad el.
A kuponok a rendelkezésre álló készlet erejéig vagy visszavonásig válthatóak
be.
8.6. A kedvezménykupon által biztosított kedvezményes ajánlat nem vonható
össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval.
8.7. A kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható, és más
ajánlattal nem vonható össze.
8.8. Az ajánlatok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek,
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot a kedvezmények korlátozására,
megváltoztatására, illetve cseréjére a promóció időtartama alatt.
8.9. A kedvezménykupon kiválasztása után a kedvezmény típusát illetően
változtatásra nincs lehetőség.
8.10.
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden
illetéktelen (az kedvezménykupon által biztosított ajándék kedvezményre nem
jogosult) személy által beküldött igényt. Ajándék kedvezményre csak a jelen
Szabályzat rendelkezései szerint regisztráló és a felhasználói profiljába
bejelentkező személyek válhatnak jogosulttá.
8.11.
Szervező és Lebonyolító nem felelősek a kedvezménykuponok
helytelen felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos
elégedetlenségekért.
8.12.
Az ajándék kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén
a Lebonyolító ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a Program teljes időtartama
alatt az info@horvathrozi.hu e-mail címen.
8.13.
Az Üzemeltető, valamint a Lebonyolítók nem felelősek az Ajándék
kedvezmény kuponok felhasználásáért, és ebben a körben különösen nem
felelősek a kedvezményeket nyújtó szolgáltatóknál (a továbbiakban:
Szolgáltatók) igénybe vett szolgáltatások feltételeiért, ideértve az esetleges
mennyiségi és minőségi kifogásokat is, továbbá a szolgáltatások igénybevétele
kapcsán kialakuló esetleges betegségekért vagy balesetekért.
8.14.
Az Üzemeltető, valamint a Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a
Szolgáltatók személyzetéért és vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott
információkért, sem panaszt, sem követelést nem fogadnak el a
Szolgáltatókkal kapcsolatos elégedetlenség vagy vita esetén. Nem vállalnak
továbbá felelősséget a személyes veszteségekért, beleértve, de nem
kizárólagosan, az anyagi veszteséget, amely saját, vagy a valamely más
látogató, avagy a Szolgáltató hibájából következett be.
8.15.
Az ajándék kedvezménykuponok a program időtartama alatt
változhatnak, cserélődhetnek. A mindenkori aktuális lista jelen Részvételi
feltételek I. számú mellékletében érhető el.

9. Információ a Programról
A Horváth Rozi Programmal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Program
lebonyolításával megbízott Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a program teljes
időtartama alatt az info@horvathrozi.hu e-mail címen.
10. Vegyes rendelkezések
10.1.
Szervező nem vállal felelősséget azért, ha egy Felhasználónak a
nyereményét azért nem lehet átadni, mert a Regisztrációnál megadott
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek.
10.2.
A Felhasználó téves, hiányos, vagy hibás adatszolgáltatásából eredően
a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
10.3.
A nyeremények pénzre át nem válthatóak, illetve másra át nem
ruházhatóak. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli
személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.
10.4.
A nyeremény kapcsán keletkező adókötelezettségeket a Szervező a
hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes
adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és felhasználásával
összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl.
telefonhívás) a nyertest terhelik.
10.5.
A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért
kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Felhasználó ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény
szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
10.6.
A Szervező nem oszt szét a Nyereményjáték szabályzatban felsorolt
nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt
oszt ki, amennyi a Nyereményjáték szabályzatban szerepel.
10.7.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap
meghibásodásáért minden olyan esetben, mikor az önhibájukon kívül
történik, és amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. Tehát
amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás
folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a
Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

10.8.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül
fel bármely Felhasználóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt
kérhessen a Felhasználótól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Felhasználót és
a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján –
kizárásra kerülhetnek azok a Felhasználók, akik a Játék szellemével
ellentétesen azzal a céllal vesznek részt a játékban, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Felhasználóknak minősülnek
például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel
érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében
összehangolják cselekményeiket, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi Felhasználót. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy
Felhasználók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
10.9.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat feltételeit indokolás
nélkül módosítsa, ide értve a Program megszüntetését is. Az erre vonatkozó
tájékoztatást Szervező a Program egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
10.10.
A Szabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen
esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

kelt: 2018. május 2.

