
Nyereményjáték szabályzat - Törődj magaddal!

A Kapos Bróker Kft. által szervezett

„Törődj magaddal! Ingyenes mentális és érzelmi jólét támogatási csomag”

Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

A PROMÓCIÓ LEÍRÁSA

Szeptember 27-től induló jótékonysági programunkban az emberek mentális
és érzelmi jólétének fontosságára hívjuk fel a figyelmet, és azt támogatjuk.
Hiszünk abban, hogy a kiegyensúlyozottság fontos szerepet játszik a
produktivitásunk növelésében, a koncentrációban, a stresszkezelésben,
valamint a munkahelyi akadályok és magánéleti problémáink leküzdésében.

A program során összesen 5,2 millió forint értékben támogatjuk 30 ember
mentális és érzelmi jólétét a következő online tanfolyamokat tartalmazó
támogatási csomaggal:

● Párkapcsolati kommunikáció tanfolyam
● Asszertív kommunikációs tréning
● Konfliktuskezelés tréning
● Mindfulness – Tudatos jelenlét tanfolyam
● Office jóga tanfolyam
● Önfejlesztő, önismereti tréning
● Relaxációs technikák, meditációs gyakorlatok
● Stresszkezelés tréning

Az ingyenes támogatási csomagra 2021. szeptember 27 – október 17. között
lehet jelentkezi a lenti jelentkezési lap kitöltsével. Összesen 30 szerencsés
nyertest sorsolunk ki, akik mentális és érzelmi egészséget támogató
tanfolyamcsomagot nyernek, így összesen 5,2 millió forint értékben járulunk
hozzá a magyar lakosság mentális és érzelmi egészségének megőrzéséhez
egy ilyen kiemelten fontos időszakban.



Jelentkezz most! Ismersz valakit, akinek szüksége lenne egy ilyen támogatási
csomagra? Osszd meg vele is a lehetőséget!

Jelentkezés: 2021. szeptember 27 – október 17.

Sorsolás: 2021. október 18.

A nyerteseket a jelentkezési lap kitöltése során megadott email címen
értesítjük.

Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot, és nyerj mentális és érzelmi jólét
támogatási csomagot!

A Kapos Bróker Kft. Telephelye és levelezési címe (Magyarország): 1064
Budapest, Szondi utca 51. A. lház. 4. emelet 16. (továbbiakban: ”Szervező”)
által szervezett promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag azon
cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (továbbiakban:
”Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 1. pontban írt időtartama alatt

(a) A The Bright Academy weboldalán közzétett nyereményjátékra jelentkezik
a
https://thebrightacademy.com/torodj-magaddal-ingyenes-mentalis-es-erzelmi-j
olet-tamogatasi-csomag/ oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével.

(b) elfogadja a jelen leírásban foglalt valamennyi rendelkezést.

1. A Promóció időtartama: a Promóció 2021. szeptember 27. 0:00-tól 2021.
október 17. 23:59-ig tart.

2. A Résztvevő a Promóció időtartama alatt a The Bright Academy
weboldalon közzétett nyereményjátékra jelentkezik a
https://thebrightacademy.com/torodj-magaddal-ingyenes-mentalis-es-erzelmi-j
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olet-tamogatasi-csomag/ oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével,
valamint elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, illetve jelen
nyereményjáték szabályzatot.

3. A fenti feltételek együttes teljesülése esetén jogosult a Résztvevő a
Promócióban való részvételre.

4. A nyeremény másra átruházható. A tanfolyamok értéke készpénzre nem
váltható, bankszámlára nem utalható.

5. Résztvevők értesítése, nyeremények átvétele

Szervező a nyertes Résztvevőket a nyereményről az űrlap kitöltése során
megadott emai címen értesíti. A hivatalos értesítés a nyertesek kiválasztását
követően 2021. október 18-án, majd a nyertes visszajelzése hiányában,
további 24 órán belül ismételten. A nyertes Résztvevők a második értesítést
követően haladéktalanul, de legfeljebb 12 órán belül köteles üzenet, e-mail
vagy telefon útján visszajelezni az értesítésben megküldött elérhetőségek
valamelyikén és megadni saját adatait, hogy a nyereményről egyeztetni tudjon
velük a Szervező. Amennyiben a nyertes Résztvevő ezt elmulasztja, úgy "nem
elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Promócióból.

Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Résztvevő „nem elérhető” vagy
bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, Pótnyertes
értesítésére kerül sor a tudomásszerzést követő 12 órán belül.

6. Nyeremények

A nyereményjáték során közel 5,2 millió forint értékben kerül kisorsolásra 30
darab tanfolyamcsomag. Egy tanfolyamcsomag az alábbi tanfolyamokat
tartalmazza:

https://thebrightacademy.com/torodj-magaddal-ingyenes-mentalis-es-erzelmi-jolet-tamogatasi-csomag/


● Párkapcsolati kommunikáció tanfolyam
● Asszertív kommunikációs tréning
● Konfliktuskezelés tréning
● Mindfulness – Tudatos jelenlét tanfolyam
● Office jóga tanfolyam
● Önfejlesztő, önismereti tréning
● Relaxációs technikák, meditációs gyakorlatok
● Stresszkezelés tréning

7. Felelősség kizárás

A regisztráció hiányosságáért (névelírás, rossz email cím megadása, stb.) a
Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen
szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen
állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok
helytállóságát a Promóció során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll
módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó
jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási
igényért a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a
Promóció, illetve a Promóciót tartalmazó weboldal technikai okokból
időszakosan nem érhető el.

8. Egyéb



A Résztvevő a Promócióban történő részvétellel automatikusan elfogadja a
jelen Promóció leírását.

A Résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a Promócióval kapcsolatban kérdést kíván feltenni, keresse
ügyfélszolgálatunkat a megadott email címen: info@thebrightacademy.com.
Kérjük, hogy az emailben tüntesse fel, hogy melyik promócióval kapcsolatban
érdeklődik.

A Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatója vagy
szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére,
hanem a Szervező részére történik.

A Résztvevő a Facebook és Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata
szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com és
instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint
annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Promócióval kapcsolatban
bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

Adatvédelmi szabályzat

1.) A kezelt személyes adatok köre

A Promócióban történő részvétel során a Résztvevők a következő személyes
adataikat bocsátják az Szervező rendelkezésére:

Név

Email cím

A nyertesekről szükséges:



• Hivatalos vezetéknév és utónevek

• Születési dátum

• Lakcím

• E-mail cím

• Telefonszám

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

A Szervező és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a
Promócióval összefüggésben, a Promóció lebonyolítási időtartama alatt
kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció,
valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozza fel. A
Promócióval összefüggésben kezelt személyes adatok a Promóció lezárását
követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Promócióbanban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás
önkéntes. A Résztvevő Promócióban való részvételével hozzájárul ahhoz,
hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban
meghatározott adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint
kezeljék.

4.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Szervező bármikor lehetőséget biztosítanak a Résztvevőnek arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését,



zárolását vagy helyesbítését. Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják:
1064 Budapest, Szondi utca 51. A. lház. 4. emelet 16. postai címen vagy az
info@thebrightacademy.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás,
törlés kapcsán Szervező csak a poszt megjelenését tudja visszavonni, a
Résztvevők saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Facebook szerverek
által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezenkívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás
joga is.

Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a nyeremény átadása
előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Promócióban való minden
jogosultságát elveszti, és a Promócióból kizárásra kerül.

Budapest, 2021. szeptember 27.


