
Szabályzat a https://www.facebook.com/iroda24.hu 
oldalon futó „Színes a világ” nyereményjátékához 

A Szervező 

Mentor Computer Kft, 3400 Mezőkövesd, Diófa út 1. 

E-mail: info@iroda24.hu 

web: www.iroda24.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/iroda24.hu 

a továbbiakban iroda24.hu 

Kik vehetnek részt a Játékban? 

Az iroda24.hu nyereményjátékban kizárólag a 14. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező 
magánszemélyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a https://www.facebook.com/iroda24.hu 
oldalán található „Színes a világ” nyereményjáték bejegyzésében feltett kérdésre választ adnak, és elfogadják a 
játékszabályzatot. 

A játék Szervezője a nyelvi értelmezésből származó esetleges félreértésekért felelősséget nem vállal. 

A játékban nem vehetnek részt a Mentor Computer Kft. alkalmazottai, illetve azok közvetlen hozzátartozói. 
Ezt a nyereményjátékot a Facebook, mint cég, semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe 
nem hozható. 

A Játék időtartama 

A nyereményjáték időtartama: 2022. június 25. 0.00 – 2022. július 04. 24:00 

A határidőn túl beérkezett válaszokat az iroda24.hu nem fogadja el érvényesként. 

A Játék menete 

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az iroda24.hu Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/iroda24.hu) megjelenített „Színes a világ” nyereményjáték bejegyzése alá olyan 
hozzászólást/választ töltsön fel, amelyen valóban értelmezhető a kérdésre adott válaszként, nem tartalmaz 
rasszista/vulgáris vagy egyéb olyan tartalmi elemet, amely sérti a közerkölcsöt, a jó ízlést vagy a széles körben 
elfogadott értékrendet. 

Adott Játékos csak egy Facebook profillal vehet részt a játékban. 

A Játékos csak egy hozzászólással és csak egyszer pályázhat. 

A játékban érvényes Facebook felhasználói profil nélkül nem lehet részt venni. Minden, a nyereményjáték 
időtartama alatt érvényes pályázatot feltöltő Játékos részt a vesz játékban. 

A feltöltött válaszokhoz negatív hozzászólás, különösen a kritikai vagy sértő megjegyzés hozzáfűzése nem 
megengedett, az azonnal törlésre kerül. 

https://www.facebook.com/iroda24.hu
mailto:info@iroda24.hu
http://www.iroda24.hu/
https://www.facebook.com/iroda24.hu
https://www.facebook.com/iroda24.hu
https://www.facebook.com/iroda24.hu


Sorsolás a játék zárását követően 2022.július 05.-én 10:00 órakor a „Social Winner” 
(https://socialwinner.besocial.hu/) szoftverrel, a Szervező telephelyén. 

Nyeremény 

Kores „Triangular” 50 db-os színes ceruza készlet. 

A nyertes kihirdetésére 2022. július 5.-én kerül sor, melyet az iroda24.hu Facebook oldalán teszi közzé a 
Szervező egy bejegyzés keretében. 

A nyertes értesítése és a nyeremény kiküldése, átvétele 

A nyertest az iroda24.hu a Facebookon keresztül, illetve e-mailben is értesíti. A nyereményt a nyertes 
azonosítása után az iroda24.hu futárszolgálat útján juttatja a nyerteshez. 

Amennyiben a meghatározott feltételek alapján a kisorsolt nyertes nem beazonosítható, vagy a kizáró okok 
alapján nem jogosult a nyereményre, esetleg hibásan megadott személyes adatok, nem megfelelően megadott 
elérhetőségek, a Játékosnak felróható ok (pl. nem olvassa az üzeneteit) miatt a nyertessel való 
kapcsolatfelvétel a kihirdetést követő két munkanapon belül nem lehetséges, úgy a következő, másodikként 
kisorsolt, és a szabályzat alapján érvényesen pályázó Játékos jogosult a főnyeremény átvételére. 

A nyeremény átvételével kapcsolatos, illetve bárminemű, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt a 
nyereményjáték befejezésétől számított 1 héten túl nem fogadunk el. 

A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, 
illetve kiegészítésére. 

Személyes adatok kezelése 

A nyertes a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szervező a nyertes személyi adatait és személyes 
jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték 
lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása 
és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A 
Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések 
betartásával kezeli. A nyereményjáték lebonyolítását és a vonatkozó adózási szabályok által meghatározott 
kötelezettségeket követően a résztvevő játékos az info@iroda24.hu címre történő email megküldésével kérheti 
adatainak törlését az adatbázisból. 

A játékban részt vevő Játékos a játék időtartama alatt is kérheti bejegyzésének azonnali törlését, amennyiben 
még sem szeretne a játékban részt venni, azonban az iroda24.hu ezek után nem ad lehetőséget a Játékosnak a 
törölt hozzászólás újbóli feltöltésére. 
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