„Hiányzol Anyu!”
Hivatalos részvételi szabályzat
1. A kezdeményezés szervezője
A „Hiányzol Anyu!” (a továbbiakban: „Kezdeményezés”) szervezője a Bo Event Kft (székhely: 1118. Budapest
Dayka Gábor utca 3.), a továbbiakban: „Szervező”. A Kezdeményezéshez kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő, a kezdeményezés során kezelt adatok feldolgozását a Digitalwave kft. (székhely: 1149
Budapest, Pillangó park 9.; cégjegyzékszám: 01 09 705608; adószám: 12832332-24-2; a továbbiakban mint:
„Adatfeldolgozó”) végzi.
2. Kik vehetnek részt a Kezdeményezésben?
2.1 A Kezdeményezésben minden, 16. életévét betöltött, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe
nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) részt vehet, aki a Kezdeményezés időtartama
alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően regisztrál. Résztvevő a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen
részvételi szabályzatban („Szabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, a címzett nevét címét, a kezdeményezéssel
összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje.
2.2. A Kezdeményezésben nem vehetnek részt a Szervező, Adatfeldogozó, illetve a Kezdeményezés szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
3. A Kezdeményezés időtartama
A Kezdeményezés 2020. április 27. (hétfő) 17 óra 00 perctől 2020. május 3. (vasárnap) 24 óra 00 percig tart.
4. A Kezdeményezésben való részvétel menete
4.1. A Kezdeményezésben a Résztvevő az alábbiak szerint vehet részt
A Kezdeményezésben való részvételhez a Résztvevő a www.hianyzolanyu.hu oldalt felkeresi, majd az ott
található regisztrációs kérdőívet (név, e-mail cím, mobiltelefonszám – opcionális - , anyja neve, címe, egyedi
üzenet) kitölti.
A regisztrációs kérdőívet 2020. április 30. 17.00 óráig, vagy az 5. pontban megjelölt, a Kezdeményezésben
rendelkezésre álló keret erejéig lehet kitölteni.
Szervező a regisztrációról - annak véglegesítése után - visszaigazoló e-mailt küld a Résztvevő által megadott
e-mail címre. A sikeres regisztráció feltétele, hogy a Résztvevő a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok
helyességéről visszajelzést ad az -mailben szereplő linkre kattintva. Résztvevőnek erre a visszaigazoló e-mail
Szervező általi kiküldésétől számított 1 óra áll rendelkezésére, amelynek leteltével, a regisztráció sikertelennek minősül.

4.2. A Kezdeményezés lebonyolítása
A Kezdeményezés lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik.
Amennyiben a Résztvevő jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint
azzal kapcsolatban kifogást emel, a Kezdeményezésben nem jogosult részt venni, illetve a Kezdeményezésből
automatikusan kizárásra kerül.
A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a regisztráció ezek hibájából történő meghiusulásáért, az ajándék átadásának elmaradásáért vagy
késedelméért, illetve az ajándék átadásának illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőt kizárhatja a Kezdeményezésből.
A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Kezdeményezéssel kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező,
valamint az Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja.
4.2. A Kezdeményezésben jogosultságot szerzők
A sikeresen regisztrálók közül az első 1000 automatikusan jogosultságot szerez a Kezdeményezésben való
részvételre, vagyis a regisztráció során megadott belföldi címre 2020. május 2-án vagy 2020. május 3-án
kiszállításra kerül az ajándék.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy egy személy egy ajándékküldésre szerezhet jogosultságot, valamint, hogy
Szervező egy címre egy ajándékot szállít ki.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Kezdeményezés szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Kezdeményezésből.
A Szervező bármikor kizárhatja a Kezdeményezésből azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a Szabályzatban
rögzített feltételeknek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett kezdeményezésből kizárja azt a Résztvevőt, aki a Kezdeményezés során bizonyítottan a Kezdeményezés internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó
módon kíván előnyhöz jutni.
A kezdeményezésben való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Kezdeményezés tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Adatfeldolgozón kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű
felelősséget kizár.

4.3. Ajándékok kézbesítése
Az ajándékok kézbesítését a Szervező és a Kezdeményezésben résztvevő cégek végzik, amelyhez Szervező a címzett teljes nevét, kézbesítési címét és a Résztvevő címzettnek szóló személyes üzenetét adja át a kézbesítők részére.
Az ajándékokat Szervező a Résztvevő által a regisztráció során megadott magyarországi címre kézbesíti. Szervező az ajándék kézbesítését egyszer kísérli meg, 2020. május 2-án vagy 2020. május 3-án 8 óra és 20 óra
között. Az ajándékok előre egyeztetett címre történő kézbesítésének költsége a Szervezőt terheli.
A Résztvevő köteles együttműködni az ajándék átadása érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és az
ajándék átadása meghiúsul, az ajándék a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség
nem terheli ezzel kapcsolatban.
A kézbesítés a mindenkori, veszélyhelyzeti területi korlátozások figyelembevételével történik. Amennyiben
az adott címre való kézbesítés ezen korlátozások miatt nem lehetséges és az ajándék átadása meghiúsul, az
ajándék a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
5. Az ajándékok
A Kezdeményezés ideje alatt legfeljebb 1000 darab virágcsokor és a partnerek által felajánlott kapcsolódó termékek
kerülnek kiosztásra. Az ajándékok mennyiségének és tartalmának megváltoztatására Szervező fenntartja a jogot.
6. Költségek és adók
A Szervező az ajándékokért és azok kézbesítéséért ellenértékre nem jogosult. Résztevevő tudomásul veszi,
hogy az ajándékokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adó, díj és illeték, illetve egyéb kapcsolódó költség
a Résztvevőt terheli.
7. Vegyes rendelkezések
A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai az ajándék hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Szervező legfeljebb annyi ajándékot oszt ki, amennyi a jelen szabályzat 5. pontjában szerepel.
A Szervező, illetve Adatfeldolgozó kizárja a felelősségét minden a www.hianyzolanyu.hu oldalt, illetve az azt
kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Résztvevő téves üzeneteket kap a regisztráió sikerességét illetően, úgy ezen
esetekre a Szervező, illetve a Adatfeldolgozó semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy,
hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Kezdeményezés weboldalán.
Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Résztvevővel kapcsolatban,
annak kivizsgálásához információt kérjen a Résztvevőtől, illetve felfüggessze vagy kizárja a Résztvevőt a Kezdeményezésből és Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Kezdeményezéssel összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Adatfeldolgozónak okozott.

Résztvevő vállalja, hogy a kezdeményezés során kiküldött ajándékot sem ő sem a címzett nem értékesíti. Az
ajándék értékesítése tisztességtelen magatartásnak minősül. A tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Kezdeményezéssel összefüggésben a Szervezőnek és/
vagy Adatfeldolgozónak okozott.

