RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK – Vatera Videópályázat
a Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285,
bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Szervező ”) által a www.vatera.hu (a
továbbiakban: Vatera) online piactér szolgáltatásának népszerűsítése érdekében Videópályázat (a
továbbiakban: „Videópályázat”) és a Pályázathoz kapcsolódó nyereményjátékot (a továbbiakban:
„Játék”) szervez érvényes regisztrációval rendelkező felhasználói számára.
1. A Játék 2016. október 3-tól 2016. november 20-ig tart, amelyet a Szervező az alábbi szakaszokra
bont: 2016. október 3. 08:00 óra és 2016. november 6. 23:59 óra között jelentkezési, illetve
videó feltöltési szakasz, 2016. november 7. 00:01 óra és 2016. november 20. 23:59 óra között
szavazás. 2016. november 24. napján eredményhirdetés.
2. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. A Játékban részt vehet minden a Vatera
nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes Általános Felhasználási Feltételek (a
továbbiakban: ÁFF.) és az ahhoz kapcsolódó mindenkori feltételek szerint érvényes
regisztrációval rendelkező felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó).
3. A Játékban történő részvételhez a Résztvevőnek videót kell készítenie a Vateráról és a videó
linkjével jelentkeznie kell a Játék oldalán. Egy Résztvevő akár több videóval is részt vehet a
Játékon.
4. A Játékra a videopalyazat.vatera.hu oldal Jelentkezés menüpontjában elérhető jelentkezési űrlap
kitöltésével, a Vatera felhasználónév megadásával, és a Videó YouTube linkjének feltöltésével
lehet jelentkezni. A Játékban történő részvételhez a Résztvevőnek Vatera Felhasználói Fiókkal
kell rendelkeznie.
5. A Játékban Résztvevők 2016. október 3. 08:00 óra és 2016. november 6. 23:59 óra között
küldhetik be a saját készítésű pályázati Videójuk YouTube linkjét a jelentkezési lapon. A Szervező
a határidőben beérkezett Videókat a videopalyazat.vatera.hu oldalra tölti fel, ahol a jelentkezési
időszak lezárultát követően elindítja a szavazást.
6. A Videópályázatra nevezett Videókra a szavazatokat 2016. november 7. 00:01 óra és 2016.
november 20. 23:59 óra között lehet játék oldalán a „like/tetszik” gomb segítségével leadni.
VIDEÓPÁLYÁZAT, VIDEÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
7. A Videóval szemben támasztott követelmények:
- A Videó tartalma a Vatera használatát bemutató oktató videó, vagy a Vatera használatával
kapcsolatos személyes videó.
- A Résztvevő szavatolja, hogy saját készítésű Videót tölt fel.
- Tilos olyan videót feltölteni, amely
o nem a Vaterával kapcsolatos anyagot tartalmaz, illetve, amely videón másik cég neve,
lógója vagy egyéb hirdetési szövege, illetve egyéb szembetűnő vagy rejtett reklám
vagy hirdetés tűnik fel;
o a feltöltött Videó nem tartalmazhat erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris
/ sértő üzenetet, vagy olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport

számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás
orientáció vagy politikai preferencia okán;
o a feltöltött Videó nem sértheti mások személyiségi jogait, illetve szerzői jogait;
8. A fenti szabályrendszer megsértése esetén az Szervező jogosult a Résztvevők Videóját részben
vagy egészben törölni, illetve a Résztvevőt a Játékból kizárni. Tilos a Játék feltételeivel való
visszaélés, A Videók jelen Részvételi Feltélekben előírt követelményeinek és feltételeinek való
megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező saját hatáskörben bírálja el.
Szervező fenntartja a jogot a Videók felülvizsgálatára a nyilvánosságra hozatalt követően is, és
ennek megfelelően bármikor el is távolíthat Videókat a Játék oldaláról. Valamely Videó
eltávolítása illetve az adott pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt Résztvevő
semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.
9. A Résztvevő szavatol a Videók per-, teher, - és igénymentességéért és köteles mentesíteni
Szervezőt harmadik személy által támasztott igényektől, különös tekintettel a szerzői jogi
igényeket is.
10. A Szervező fenntarja a jogot mind a Videók, mind a Videókkal kapcsolatban érkező megjegyzések,
kommentek moderálására, illetve törlésére is.
SZAVAZÁS, NYERTESEK
11. Ahogyan az a jelen Részvételi Feltételek 6. pontjában is szerepel, a Játékban a
videopalyazat.vatera.hu oldalon a „like/tetszik” gomb megnyomásával szavazhatnak. Egy szavazó
érvényesen kizárólag egy szavazatot adhat le, a szavazatok leadásának határidejéig legtöbb
like/tetszik szavazatot gyűjtő Videó tekintendő a Like verseny nyertesének.
12. A Like verseny/szavazás eredménye mellett a Szervező felkér egy szakmai zsűrit további három
darab (3db) videó szakmai szempontok alapján történő kiválasztására, amelyet a Szervező
szintén nyereménnyel kíván honorálni (a szakmai zsűri nyertesei).
13. Emellett a Szervező a Videópályázaton szavazók között zárt informatikai rendszerben, véletlen
generálásával kisorsolja a következő pontban felsorolt nyereménytárgyakat (sorsolásos
nyertesek).
14. A Szervező az alábbi nyereményeket biztosítja,
- a Like verseny nyertese 100.000 Ft összegű díjazást kap;
- a szakmai zsűri nyertese egyenként 50-50.000 Ft összegű díjazást kap;
- a szavazók között 1 db Pokemon GO Plus, és 5 db powerbank napelemes töltő kerül
kisorsolásra.
15. Tilos a szavazatokkal való visszaélés. Szervező fenntartja a jogot a szavazatok valódiságának,
illetve érvényességének felülvizsgálatára az eredményhirdetést megelőzően, illetve azt követően
is. Szervező a felülvizsgálatot saját hatáskörben folytatja le, illetve bírálja el és saját hatáskörben ,
indokolási kötelezettség nélkül dönt valamely Videó, illetve Résztvevő kizárásáról. A Szervezővel
szemben a kizárt Résztvevő semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt
érvényesíteni.

A nyertes Résztvevők (a továbbiakban: "Nyertes") azonosítása az eredményhirdetést követően
történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a Játék során, vagy
azt követően derül ki, a Játék a Résztvevő vonatkozásában érvénytelen és a Szervező végleges
Nyertes megállapításáig újabb szavazást/sorsolást tart, illetve a következő legtöbb like/tetszik-et
gyűjtő Videó készítőjét tekinti a Like verseny nyertesének.
17. A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes
személyek vegyenek benne részt, a Résztvevő azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni
nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan
cselekvőképes személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban
közreműködnie.
18. További információkat, így a nyereménytárgyak feltüntetését a Vatera FB közösségi oldala,
illetve valamint a www.vatera.hu oldal tartalmazhatja. A Szervező továbbá a Facebook közösségi
oldalán/a Játék alolalán keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást, és hivatalos közlést.
16.

ADATVÉDELEM, FELHASZNÁLÁSI JOGOK
19. A Résztvevő elismeri, hogy a Játékban való részvétellel, illetve szavazással a Szervező részére
átadásra és általa kezelésre kerülnek személyes adatai, úgymint, név, e-mail cím, youtube
azonosító. A Résztvevő hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez.
20. A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Részvételi feltételeket, a
Szervező adatkezelési feltételeit, továbbá elfogadja, hogy a Résztvevő által megadott adatokkal
és a „Like” versennyel és a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező nyilvántartása az
irányadó.
21. A Résztvevő a Videó megküldésével a Szervező részére a Videó vonatkozásában földrajzilag és
időben korlátlan felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Videó nyilvánossághoz közvetítésére
és terjesztésére, különösen a Szervező nyilvánosan elérhető internetes oldalaira (különösen
vatera.hu és teszvesz.hu) feltöltésére, a Szervező által használt közösségi média felületeken
(különös tekintette Facebook, Youtube, Vatera blog) történő megosztásra, és egyéb a Vatera
népszerűsítésével, promóciójával kapcsolatos tájékoztató anyagokban, kiadványokban, online
hirdetési felületeken történő megjelenítésére, felhasználására. A Szervező jogosult a
felhasználást harmadik személy részére engedélyezni. Résztvevő hozzájárul továbbá, hogy a
Szervező vagy az általa megbízott személyek a Videókat módosítsák, különösen, hogy
kicseréléssel vagy hozzáadással átszerkesszék, illetve megvágják.
22. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a
Nyertesről, illetve a Nyeremény átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és
azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem
keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt
ellenszolgáltatásra kötelezné.

A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE
23. A Résztvevő a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása a jelentkezési
űrlapon megadott adatok ellenőrzése / a regisztrációs adatok ellenőrzése útján / a Facebook-on
megadott adatok alapján történik. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes
regisztrációs adatai valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják.
24. A Nyertest a Szervező a Résztvevő a Vaterán megadott regisztrációs e-mail címén értesíti és kéri,
hogy a nyeremény, illetve nyereménytárgy átvétele érdekében vegye fel a kapcsolatot a
Szervezővel, az értesítésben megadott e-mail útján.
25. A nyeremények listáját és a nyereménytárgyakra jogosult nyertesek felhasználónevét/nevét a
Szervező a www.vatera.hu oldalon és aloldalain (a Játék aloldalán), hivatalos blogján, a
www.blog.vatera.hu oldalon hirdeti ki, illetve közzéteszi hivatalos Facebook oldalán, a
https://www.facebook.com/vatera.hu oldalon.
26. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.
27. A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent
bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az - a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott
kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
28. A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, a tárgyi nyeremények pénzre át
nem válthatóak.
29. A nyeremény eljuttatása a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően
történik meg.
30. A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevő egyedi értesítése nélkül
bármikor felfüggessze, feltételeit akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt
beszüntesse.
31. A Résztvevő elismeri, hogy a Szervező nem felel a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által
esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan
esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.
32. A Videópályázat ingyenességére tekintettel, a Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a
Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
33. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont);
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).
34. A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A
Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A
Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a
Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező
adatkezési szabályzatának megfelelően.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi Feltételek szerint történik.
Amennyiben a jelen Részvételi Feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
36. Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket - azok bármely rendelkezése tekintetében - nem
fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból
kizárásra kerül.
2016. október 3.
Vatera
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Minden jog fenntartva!
35.

