1. A promóció elnevezése, szervezője:
A promóció elnevezése: "A segítség nem marad el!” (a továbbiakban: „Szavazás”).
A Szavazás szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (0109-307515; adószám: 26201720-2-44; a továbbiakban: „Szervező”).
2. A Szavazásban résztvevő és abból kizárt személyek:
A szavazáshoz Facebook profil szükséges.
Szavazatot adhat le minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Szavazó). 18 éven aluliak számára szülői
beleegyezés szükséges a szavazásban való részvételhez.
A Szavazásból ki vannak zárva:
•
•

a Szervező, valamint a promóció lebonyolítását végző cégek tisztségviselői, munkavállalói,
valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
azon alapítványok és szervezetek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek a Szavazással
érintettek, valamint vezető tisztségviselőik és munkavállalóik, valamint az itt felsorolt
személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

3. A Szavazás időtartama:
A szavazás 2020. május 04. napján 00.00.00 órától 2020. július 31. napján 23.59.59 óráig tart.
A promóció időtartamát megelőzően és követően feltöltött szavazatok nem vesznek részt a
szavazásban.
4. A Szavazással érintett szervezetek:
•
•
•
•
•

Országos Mentőszolgálat Alapítvány
Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány
Szent László és Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány
Magyar Vöröskereszt
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

5. A Szavazás menete:
A felajánlott 10 millió Forintos összeg a 4. pontban megjelölt szerezetek között a közönség
szimpátiaszavazata alapján fog megoszlani. A kampány során a közönség szavazatainak aránya dönti
majd el, hogy mely szervezet milyen arányban részesül a támogatásból.
A szavazók a www.henkelpromo.hu weboldalon adhatják le a voksukat (személyenként egyet).
A szavazás állása a Schwarzkopf Facebook oldalán is nyomonkövethető.
5.1. A szavazással kapcsolatos feltételek:
A szavazat leadásához nem szükséges külön regisztráció. A szavazáshoz érvényes Facebook profil
szükséges.
Minden résztvevő egyszerre és összesen 1 db szavazat adhat le.
A leadott szavazat utólag már nem módosítható.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a webodalt, illetve az azt működtető szervert ért külső
támadások esetére, illetve nem vonható felelősségre a Facebook weboldalának esetleges hibáiért
sem.
Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Szavazó által igénybevett
Internetszolgáltatás nem elérhető.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon szavazókat, akik nem felelnek meg a jelen
szabályzat feltételeinek a Szavazásból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy
amennyiben valamely Szavazó vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt,
illetve a promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást
tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott
gyanúja felmerül, úgy a Szavazót és az érintett szavazatokat azonnali hatállyal kizárja a Szavazásból,
valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. A
Szavazó kizárása miatt a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult
támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.
6. Adatkezelés:
A Szavazó a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest,
Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com), mint adatkezelő valamint a
megbízásából eljáró adatfeldolgozó, az X-Matrix Kft. 1123 Budapest, Győri út 4. 2. em. 3. a promóció
lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során tudomására jutott adatokat (Facebook
profil adatai és szavazat).
A Játékban való részvétel önkéntes.
Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve az ajándék kézbesítéshez szükséges
adatok átadása postaszolgálat/ futárszolgálat részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.
Adatkezelés időtartama:
Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben
annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás
nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait
töröljük az adatbázisunkból.
Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok
Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a promóció nevére
hivatkozva a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid
Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).
A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján
végzett adatkezelés jogszerűségét.
Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való
hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását
abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent
megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

7. Vegyes rendelkezések:
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos szabályzatot.
A résztvevők a promócióval kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat
ismertetését is, a xmatrix@promoc.io ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak, valamint telefonon
érdeklődhetnek a hétköznap 10:00-17:00 óra között hívható telefonszámon: +36 70 77 22 500.
Budapest, 2020. április 27.
HENKEL Magyarország Kft.
Szervező

