
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT A
“VEGYÉL RÉSZT A SZERETHETŐ MUNKAHELYEK 2022 SZAVAZÁSON ÉS NYERJ

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKET!”
NYEREMÉNYJÁTÉKRA

A jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: “Szabályzat”) vonatkozik a
DreamJo.bs Zrt. (székhely: 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 96.; cégjegyzékszám:
13-10-041670; elérhetőség: hello@dreamjo.bs; a továbbiakban: “DreamJo.bs”) által
szervezett „Vegyél részt a Szerethető Munkahelyek 2022 szavazáson és nyerj értékes
nyereményeket!” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: “Játék”) az alábbi
feltételekkel.

A DreamJo.bs által üzemeltetett www.szerethetomunkahelyek.hu weboldalon minden
cég iparágtól, lokációtól és cégmérettől függetlenül ingyenesen nevezhet, hogy elnyerje
a Szerethető Munkahelyek 2022 szavazáson a legtöbb szavazatot a közönségtől. A
szavazásban bármely természetes személy részt vehet, és a szavazók között a
DreamJo.bs értékes nyereményeket sorsol ki a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

A Játékban résztvevő személy a jelentkezéssel és részvétellel elfogadja a jelen
Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes
személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel
szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban:
“Játékos”).

A Játék részvételi feltételei:

● a jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;
● a Játék határidejéig (2022. november 1., 23:59) a Szerethető Munkahelyek

2022 szavazáson való részvétel a DreamJo.bs regisztrált felhasználói oldalán
[webhely címe], ahol a szavazással kapcsolatos instrukciók pontos követése
szükséges, amelyet a felhasználói oldal tájékoztatója segít;

● a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása,
valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen
adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte;

https://szerethetomunkahelyek.hu/hu
http://www.szerethetomunkahelyek.hu


● a Játékos hozzájárulása nyertesként történő kisorsolása esetén a nevének
nyilvánosságra hozatalához a DreamJo.bs Facebook oldalán és a Szerethető
Munkahelyek weboldalán [webhely címe].

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem
érvényes, azt a DreamJo.bs-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet
részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a
jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

● a DreamJo.bs tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói;

● egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény
felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását,
illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék
időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a
DreamJobs külön nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai
megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játék időszaka alatt a DreamJobs különböző hirdetési felületein megjelennek
bejegyzések „Vegyél részt a Szerethető Munkahelyek 2022 szavazáson és nyerj
értékes nyereményeket!” címmel vagy ehhez a Játékhoz kapcsolódó tartalommal. A
Játékosoknak a jelen Szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek kell eleget tenniük
ahhoz, hogy részt vehessenek a 2022. október 3-tól november 31-ig tartó Játékban.

A Játék időtartama alatt és azt követően (lásd az 5. pontot) a következő termékek és
szolgáltatások kerülnek kisorsolásra a Játékban résztvevő Játékosok között, amit a
nyeremény felajánlói biztosítanak (lásd az alábbi táblázatot).



Nyeremények:
Heti nyeremény (4 db): Heti nyeremény (4 db): Heti nyeremény (10 db):

Családi Jógás Kalandok
játékcsomag 1 kg szemes kávé Hamburger menükupon

a Jógakaland jóvoltából A CafeNash jóvoltából a ZING jóvoltából

Heti Nyeremény (1 db):

Páros belépőjegy+ páros
fröcskölő belépő

aMuseum of Sweets and
Selfies jóvoltából

3. A Játék időtartama

A Játékban részt venni, a Játék meghirdetésének időpontjától (2022. október 3., 0:00),
a Játék utolsó napjának végéig (2022. november 1., 23:59) lehetséges. A Játék
befejezése után beérkezett szavazatokkal a Játékos már nem vehet részt a Játékban.

4. Nyeremény

A nyertes Játékos a sorsolás eredményeképpen a jelen Szabályzatban foglaltak alapján
nyereményre jogosult.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a
nyeremény felajánlója és a Játékos kötelesek együttműködni.

A nyeremény felajánlója vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül
alkalmazandó személyi jövedelemadót, és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül
felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A
DreamJo.bs nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával
vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A DreamJo.bs csak a nyertes Játékos és a nyeremény felajánlója tájékoztatását és a
két fél kapcsolat-felvételének biztosítását vállalja, a nyertes Játékos
személyazonosságának igazolását követően.



A DreamJo.bs a jelen Szabályzatban felsorolt nyereményeken túl további
nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

5. Sorsolás

A sorsolás egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal
történik a DreamJo.bs 3 (három) munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről
a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor.

A sorsolás időpontjai

A Játék során a DreamJobs 3 (három) különböző sorsolási típust alkalmaz, attól
függően, hogy a nyeremény milyen kategóriába tartozik (“főnyeremény” és “heti
nyeremények”)- lásd a fenti táblázatot).

A főnyeremény és további nyeremények sorsolására a Játék végét (2022. november 1.
23:59) követő hétköznapon, legkorábban 2022. november 3-án 14:00-kor, szükség
esetén ettől eltérő időpontban, legkésőbb pedig 2022. november 4-én, 14:00-kor kerül
sor. A sorsolás pontos időpontjáról a DreamJo.bs a [webhely címe] honlapon tesz közzé
tájékoztatást.

A “heti nyeremények” sorsolása a következő időpontokban zajlik:

2022. október 10., 14:00;

2022. október 17., 14:00;

2022. október 24., 14:00.

2022. november 2., 14:00.

A “napi nyeremények” sorsolása minden játéknapot (2022. október 3-november 1.)
követő nap 14:00-kor kerül lebonyolításra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen
Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt
visszavonja.



Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes Játékos, aki a sorsolás után a
neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja.
Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg a DreamJo.bs felé.

6. Nyertesek értesítése

A DreamJobs a nyertes Játékossal a sorsolást követően e-mailen keresztül lép
kapcsolatba a nyeremény átadásához szükséges személyes adatok felvétele céljából.

A nyeremények kézbesítéséhez, átadásához szükséges a nyertes Játékos által a
pontos neve, e-mail címe, telefonszáma és postai címe megadása, amely adatokat a
DreamJo.bs kizárólag a nyeremény felajánlójának tájékoztatására fog felhasználni
(adatok továbbítása), kapcsolatfelvétel céljából, illetve a nyeremény átadásához, az
átadáshoz kapcsolódó adminisztrációhoz.

7. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a DreamJo.bs-szal a nyeremények átvétele,
illetve kézbesítése vagy felhasználása érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető
át, illetve nem használható fel, és ezzel kapcsolatban a DreamJo.bs-ot semmilyen
felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményre nem
tart igényt és ezt a DreamJo.bs felé írásban (e-mail útján) is megerősíti, vagy
amennyiben a megadott határidőn belül (2022. november 30. 23:59) nem jelentkezik a
nyereményért és a nyertes Játékossal való kapcsolatfelvétel is sikertelen, a nyeremény
visszakerül a nyeremény felajánlójának tulajdonába. Ezen esetekben a nyertes Játékos
a későbbiek során semmilyen követeléssel nem élhet sem a DreamJo.bs, sem pedig a
nyeremények felajánlói felé.

8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzatban feltüntetett
adatkezelésre vonatkozó információ az irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a
DreamJobs Zrt. Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen.

Az adatkezelő adatai

https://dreamjo.bs/docs/adatkezelesi-tajekoztato-2019-05-21_5.pdf


Adatkezelő: DreamJo.bs Zrt.
Cím: 2092 Budakeszi, Erkel u. 96.
Levélcím: 1015 Budapest, Toldy utca 80.
E-mail: hello@dreamjo.bs
Web: https://dreamjo.bs
Adószám: 25836099-2-13
Cégjegyzékszám:13 10 041670
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
A képviseletre jogosult adatai: Baconne Ful Kft. vezérigazgató (képviseli Balogh-Mázi
Mária ügyvezető)

Adatbiztonság biztosítása: HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez. A DreamJo.bs a
Digitalocean.-nél (székhely: USA New York, NY 101 6th Ave. ) telepített, 24 órás
őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak
alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti
jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az
adatkezelés
megnevezése

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

A Játékban résztvevő
Játékos neve,
kapcsolattartási
adatai (név,
felhasználónév,
e-mail cím,
telefonszám)

A Játék átlátható
lebonyolítása,
beleértve a sorsolást
és értesítést

Az érintett hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) bek. a) pont)



A nyertes Játékos
nevének
nyilvánosságra
hozatala a sorsolás
napjától számított 30
(harminc) napig,
beleértve a
DreamJo.bs
Facebook oldalát és
a
https://www.szerethet
omunkahelyek.hu
weboldalt

A Játék átlátható
lebonyolítása,
beleértve az értesítést

Az érintett hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) bek. a) pont)

A nyertes Játékos
adatainak kezelése
(név, lakcím vagy
egyéb postacím,
e-mail cím,
telefonszám,
adószám)

A nyeremény
átadásához,
felhasználásához
kapcsolódó
adminisztráció,
továbbá a
nyereményhez
kapcsolódó adófizetési
kötelezettség
teljesítése

Szerződés teljesítése (GDPR 6.
cikk (1) b) pont) és jogi
kötelezettség teljesítése, az
adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény alapján (GDPR 6.
cikk (1) c) pont)

Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban
meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelések
időtartamát:

Kezelt adat Időtartam

A Játékban résztvevő Játékos neve, kapcsolattartási
adatai (név, felhasználónév, e-mail cím, telefonszám)

a Játék időtartama és
az azt követő 6 (hat)
hónap

https://www.facebook.com/dreamjobsteam


A nyertes Játékos nevének nyilvánosságra hozatala a
DreamJo.bs Facebook oldalán és a
https://www.szerethetomunkahelyek.hu weboldalon

a sorsolást követő 30
(harminc) nap

A nyertes Játékos adatainak kezelése (név, lakcím vagy
egyéb postacím, e-mail cím, telefonszám, adószám)

8 (nyolc) év

A DreamJo.bs adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési
igényekről (igényérvényesítési cím: hello@dreamjo.bs; DreamJo.bs Zrt. 1015 Budapest,
Toldy Ferenc utca 80.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési
feltételekről az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Játékos adatai az
adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül
továbbításra.

A Játékosnak a nyeremények kézbesítéséhez, átadásához szükséges adatait a
DreamJo.bs a nyeremény felajánlójának (lásd 2. pontot) továbbítja és adja át
kapcsolatfelvétel céljából, illetve a nyeremény átadásához, az átadáshoz kapcsolódó
adminisztrációhoz.

9. Felelősség

A kapcsolatfelvétel céljából kapott adatok hiányosságáért (név-, e-mail cím,
telefonszám elírása stb.), értesítési- vagy szállítási késedelemért a DreamJo.bs nem
vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a
postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt
követően) a DreamJo.bs nem ellenőrzi. Az ezzel kapcsolatos minden felelősség és
minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a
Játékosokat terheli.

A DreamJo.bs a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a
felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett
rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos a nyeremény hibájával, meghibásodásával

https://www.facebook.com/dreamjobsteam


kapcsolatos igényeit a nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében
a nyeremény felajánlójával szemben vagy vele együttműködve érvényesítheti.

A DreamJo.bs kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel
kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a
nyertes Játékosokkal kapcsolatos, a DreamJo.bs-szal vagy bármely harmadik
személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A DreamJo.bs a Játék vagy nyeremény pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes
működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget
nem vállal. A DreamJo.bs nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama
alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal
technikai okokból időszakosan nem érhető el. A DreamJo.bs nem felel továbbá a rajta
kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással
vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben
harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a DreamJo.bs-szal szemben
bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Játékos köteles minden a DreamJo.bs
által megkövetelt intézkedést megtenni és a DreamJo.bs-nak megtéríteni minden olyan
kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a DreamJo.bs-t a
Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem szervezi és nem
kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékosok adatai a
Játékra jelentkezés útján kerülnek a DreamJo.bs-hoz.

10. Egyéb

A DreamJo.bs fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat bármely időpontban
történő megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 (harminc) napig elérhető
a www.szerethetomunkahelyek.hu weboldalon.



Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő
jelentkezéskor megadott e-mail címről a hello@dreamjo.bs e-mail címre. Kérjük, hogy a
levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2022. október 3.

DreamJo.bs Zrt.


