
Re:Verzió Kvíz – Nyereményjáték szabályzat 

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Re:Verzió Kvíz nyereményjátékában bárki részt vehet. 

2. A Játék leírása 

Öt napon át felteszünk egy-egy kérdést a Re:Verzió filmjeivel kapcsolatban. A játék 
feleletválasztós, a Facebook Quiz alkalmazásán keresztül zajlik. Egy játékos csak egy e-mail 
címről játszhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat, azt kizárjuk az 
adott játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó játékos érdekében. 

3. A Játék időtartama 

A Re:Verzió kvízjátéka 5 napig tart. (2021. április 20-25.) A nyereménykódot a Re:Verzió 

végéig, azaz április 30-ig lehet beváltani a festival.verzio.org oldalon. A beváltástól számítva 

az adott film 7 napig elérhető a könyvtárban, a lejátszás első elindításától számítva 48 óra áll 

rendelkezésre a megtekintésre vagy ismételt lejátszásra. 

4. Jelentkezés a Játékra 

A játékra jelentkezni külön nem kell, minden a Facebook quiz appen beküldött válasz 

jelentkezésnek értendő. A játékos válasza beküldésével automatikusan elfogadja a 

Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai 

kezeléséhez. 

 

5. Nyeremény 

A nyertest a helyes választ adók közül sorsoljuk ki, nyereménye két db promókód, mellyel a 

játékos a Re:Verzió bármely két fizetős filmjét ingyenesen megtekintheti.   

Ha az egy filmhez tartozó összes jegy elfogyott, akkor arra a filmre a kuponkód 

értelemszerűen már nem váltható be. 

 

6. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban nyert.  

7. Adatkezelés 

A játékosok a játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott 

adataik (név, e-mail cím) a Verzió Film Alapítvány, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek 

és azokat a Verzió Film Alapítvány minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül 

kezelje a nyeremény: kód elküldése céljából. A játékos adatai a nyertesek értesítése és a 

játék időtartamán belül érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a nyereményjátékot 

követő 1 hónapig kerülnek megőrzésre. 

A Verzió Film Alapítvány a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, 

bizalmasan kezeli a játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 



8. Felelősségkizárás 

A beküldött válaszok hiányosságáért a Verzió Film Alapítvány nem vállal felelősséget. Az 

adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Verzió Film 

Alapítványnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel 

járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli. 

 

9. Facebook játékok esetén 

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve 

nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban 

résztvevőkkel szemben. A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, 

amely a https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon 

megtalálható. 

 

10. Egyéb 

A játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot. A 

játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. 

 

 

Budapest, 2021. 04. 19. 
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