”HUAWEI TERMÉKFEJLESZTÉS”
ELNEVEZÉSŰ PROGRAM
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
1.

A PROGRAM SZERVEZŐJE

A ”Huawei termékfejlesztés” elnevezésű program (”Program”) szervezője a Huawei Technologies
Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Duna Tower A épület, 12.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-861837; adószám 13563590-2-44) (”Szervező”).
A Program lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, az PS: Provocative Budapest. (székhely: H-1094,Liliom utca
50.) (”Lebonyolító”) látja el.
2.

A PROGRAM LÉNYEGE, RÉSZVÉTEL FELTÉTELEK
2.1
A
Szervező
a
Program
keretében
szeretné
a
https://www.facebook.com/honormagyarorszag/ oldalon található ”Honor” elnevezésű rajongói
oldal (”Facebook oldal”) rajongói közül kiválasztani a legaktívabb, és a márka szempontjából
legfontosabb hozzászólásokat közzétevő, Honor 6 (H60-L04 C900B521) mobiltelefonnal
rendelkező rajongókat, akik Program tagjaivá válhatnak.

2.2 A Program tagjai számára ingyenesen elérhetővé válik egy még ki nem adott Honor
szoftverfrissítés (Honor 6 (H60-L04 C900B521) Android 6.0 M; béta verzió), amelyet a
készülékeikre letölthetnek, feltelepíthetnek, és tesztelhetnek, telefonjuk típusának és IMEI
számuk megadását követően.
2.3 Azon tagok, akik e-mailben megírják a Szervező részére tapasztalataikat az új szoftverrel
kapcsolatban, nyereményben részesülnek.
2.4 A Programban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá a Program alatt saját
Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a
2.11 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy
vehet részt,

 aki aktívan, értékes hozzájárulásokkal vesz részt a Facebook oldalon,
 aki rendelkezik kártyafüggetlen Honor 6 (H60-L04 C900B521) mobiltelefonnal,
 aki 2016. január 19. napján 12 óra 00 percig jelentkezik a Programba a
fut.hu@huawei.com címre küldött e-mail üzenetben,
 akit a Szervező beválaszt a Programba a Facebook oldal legaktívabb rajongói közül a
hozzászólások tartalma, kreativitása, a Honor márkához illő mivolta alapján,
 aki a kiválasztásról szóló értesítés visszaigazolásaképpen megadja a Szervező részére a
következő adatait: teljes név, email cím, lakcím, telefonszám, Honor mobiltelefon típusa,
mobiltelefon IMEI száma, és egyidejűleg automatikusan elfogadja a jelen Részvételi
szabályzatban foglaltakat,
 és aki a Szervezővel való egyeztetést követően aláír a Szervezővel egy titoktartási
megállapodást a jelen Program során átadott üzleti titkot képező információkra tekintettel.
(a továbbiakban: ”Tag”)
2.5 A kiválasztás folyamata: A Szervező a Programba jelentkező Facebook oldal rajongók közül a
Facebook oldalon való aktív részvételük és szubjektív tényezők alapján választja ki a Tagokat.
2.6 A Tagok a Facebook profiljuk alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból
eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag
Facebook profil törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót
semmilyen felelősség nem terheli.
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2.7 Szervező kizárólag azokat a jelentkezéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Tagok által
regisztrált saját Facebook profiljuk megadásával küldenek be a Programba. Amennyiben a Tag
nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Programmal kapcsolatos
Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.8 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Programból.
2.9 A jelentkezés beküldésével a kiválasztott Facebook oldal rajongó tudomásul veszi, hogy a
Program technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás,
a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.10 A jelentkezést a jelen Részvételi Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő jelentkezők bármely okból nem
felelnek meg a Részvételi Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett jelentkező jelentkezését a
Szervező elutasítja.
2.11 A Programból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Program szervezésében
részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.12 A Programból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Tagok, akik a
Program szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem
létező személy Facebook profiljával vesznek részt a Programban, azzal a céllal, hogy
jogellenesen használják fel a jelen Program során megszerzett titkos információkat. A jelen
pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Tagok kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Programmal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy
Lebonyolítónak okoztak.
2.13 A Szervező kizárhatja a Programból azokat a Tagokat, akik a tagságuk fennállása alatt olyan
tartalmakat tesznek közzé a Facebook oldalon vagy más internetes felületen, amelyek:

üzleti titkot sértenek;

bármilyen okból kifolyólag jogszabályba ütköznek;

káromkodást tartalmaznak;

megbotránkoztató tartalmúak;

obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;

pornográf vagy szexuális tartalmúak;

bármely személlyel, különösen a Program tagjaival, a Facebook oldal bármely
rajongójával, a Szervezővel, Lebonyolítóval vagy annak termékeivel kapcsolatosan
sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;

harmadik személyekre nézve sértőek;

harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;

versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;

reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;

más honlapra irányítanak;

más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;

a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Program koncepciójába.
2.14 A Szervező döntése alapján kizárt Tagnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen
fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel,
akár a Lebonyolítóval szemben.
2.15 A Tag a Programban történő részvétellel és szoftvertesztelési tapasztalatai beküldésével
kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében
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korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére
bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.
2.16 Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult az elküldött tapasztalatokat
nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni,
átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan
előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Programmal
összefüggésben, valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból
részleteket bemutatni, felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A felelősség a
jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a Tagot
terheli.
3.

A PROGRAM MENETE

3.1 A Tagok számára az IMEI számuk megadását követő legkésőbb 2016. január 24. napján válik
elérhetővé a béta szoftverfrissítés oly módon, hogy a Tagok erről rendszerüzenetet kapnak a
telefonjukon, amelyre kattintva le tudják majd tölteni az új szoftververziót készülékükre. Szervező,
illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a szoftverfrissítés technikai okokból történő késedelmes
elérhetővé tételéről, illetve fenntartja a jogot, hogy technikai problémák esetén megtagadja a
frissítés elérhetővé tételét.
3.2 FIGYELEM! A szoftverfrissítés előtt ajánlott biztonsági mentést készíteni a telefonmemóriáról,
mert a frissítés során minden személyes adat törlődhet a készülékről. A biztonsági mentés
elmulasztásából eredő adatvesztésért a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget
nem vállal.
3.3 A Szervező a Tagok kérésére a rendelkezésükre bocsát egy kitölthető beszámolólapot, amin
feljegyezhetik tapasztalataikat az új szoftverről, és amely formanyomtatványon 2016. február 1.
napjáig be tudják küldeni beszámolójukat a Szervező részére a fut.hu@huawei.com e-mail címen.
3.4 A Tagok közül, akik beküldik a Szervező részére beszámolójukat, a Legaktívabb, legrészletesebb
beszámolót küldő Tag a 4.1. pontban rögzített nyereményben részesül.
3.5 Az új szoftver tesztverziója addig marad a Tag mobiltelefonján, amíg a véglegesített verzió
elérhetővé nem válik a piacon. Tagnak lehetősége továbbá van bármikor visszatölteni telefonjára
a korábbi szoftver verziót a kiemelt szervizpartneren keresztül (Telemax GSM szerviz kft).
3.6 A Tag a Programba történő jelentkezéssel és részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
béta szoftverfrissítés egy tesztverzió. A tesztelés során felléphetnek hibák, rendellenességek,
kérjük, ilyen esetben mihamarabb jelezze problémáját a Szervező felé. A Szervező
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
4.

NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1. A Programban a legaktívabb beszámolót beküldő Tag az alábbi nyereményben részesül:




1 db Power Bank (bruttó 7000 Ft értékben),
1 db tripod (bruttó 7 000 Ft értékben),
1 db termosz (bruttó 4000 Ft értékben)

(a továbbiakban: ”Nyeremény”)
A legaktívabb Tag-ot a beszámoló részletessége alapján határozza meg a Huawei.
4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy beszámolót beküldött
Tag a Program teljes időtartama legfeljebb 1 db nyereményre lehet jogosult.
4.3. Lebonyolító a nyertes Tagokat legkésőbb a beszámoló beküldését követő 2 (két) munkanapon
belül értesíti a Tag jelentkezésekor megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Tag a
fut.hu@huawei.com e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három)
munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez
szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi kézbesítési cím, születési dátum)
pontosan megadni. Amennyiben a nyertes Tag a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja
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vissza vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a Szervező a
Tangnak a Programba való jelentkezésekor megadott címére kísérli meg kézbesíteni a
Nyereményt.
4.4. A Nyereményeket a Lebonyolító postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Tag által az
Értesítés visszaigazolásakor, illetve a jelentkezéskor megadott magyarországi címre.
Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, a beszámoló beküldését követő 90
naptári napon belül. A nyertes Tag köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény
átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai
szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a jelen
pontban írt együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények
átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A
Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
4.5. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes
személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a
meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező
alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és
ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.
4.6. A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a https://www.facebook.com/honormagyarorszag/
Facebook rajongói oldalon közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a beszámolót beküldő
Tagok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Tag a Programba történő jelentkezéssel
kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
5.

ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt
a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

6.

INFORMÁCIÓ A PROGRAMRÓL

6.1. A Programról részletes információk a https://www.facebook.com/honormagyarorszag/ oldalon
érhetők el.
6.2. A résztvevők a Programmal kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal
kapcsolatban a fut.hu@huawei.com e-mail címre vagy a Huawei Technologies Hungary Kft.
(székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Duna Tower A épület, 12. emelet) postai címre
írhatnak.
7.

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1. A jelen Programban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Programban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1

8.1.1

Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes
adataikat (teljes név, email cím, lakcím, telefonszám, Huawei mobiltelefon típusa,
mobiltelefon IMEI száma) a Programmal összefüggésben, a Program időtartama alatt
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat
minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Huawei Technologies Hungary Kft., mint adatkezelő.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a SYKES Közép-Európa Kft. (Budapest, Váci
út 117-119. 2. Em. 1138 Hungary) végzi, mint adatfeldolgozó.
7.2. A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Tagnak arra,
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hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy
helyesbítését az alábbi címeken: Huawei Technologies Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest,
Népfürdő
utca
22.,
Duna
Tower
A
épület,
12.
emelet)
címén
vagy a
huawei.device.hun@gmail.com e-mail címen. Ezenkívül a Tagot megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott
döntéssel nem ért egyet, úgy a Tag bírósághoz fordulhat. A Tag az adatkezeléssel összefüggő
panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.
8.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A jelentkezések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook oldalt, illetve az
azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Facebook
oldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Tagok téves rendszerüzeneteket kapnak a Programot,
stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem
vállal.
8.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.4. A Tag a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni
fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint
annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Programmal kapcsolatban bármilyen
kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Program semmilyen módon nem
szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a
Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére
történik.
8.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program feltételeit tartalmazó jelen Részvételi szabályzatot
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Program megszüntetését is. Az erre vonatkozó
tájékoztatást a Szervező a Program egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi.
Budapest, 2016. január 14.
Huawei Technologies Hungary Kft
Szervező
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