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30 NAP – 30 SAPKA  
NYERJ EGY FLUORESZKÁLÓ FISHINDA SAPKÁT! 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 2019. november 

A Felhívás: 
BESZÁLLSZ A JÁTÉKBA EGY HIVATALOS FISHINDA SAPKÁÉRT? 

Töltsd fel Te is fogásod a Fishinda Applikációba 2019. november 1 és 30. között! 
30 NAP – 30 SAPKA 

Napi egy nyertest határozunk meg. Mindegyik nap feltöltői közül az nyeri a sapkát, 
akinek az adott napra vonatkozóan a fogására a legtöbb kedvelés érkezik az applikáció 

többi felhasználójától. 
A kedvelések folyamatosan gyűlnek egészen a játék végéig, és a napi kedvelések csak a 

játék végén lesznek összesítve. 

1 A Játék elnevezése, szervezője:  

A promóciós játék elnevezése: „30 NAP – 30 SAPKA; NYERJ EGY FLUORESZKÁLÓ 
FISHINDA SAPKÁT!” (a továbbiakban: „Játék”). 

A Játék szervezője: FISHINDA Kft.; Székhely: 8096 Sukoró, Páfrány köz 11.; 
Cégjegyzékszám: 07-09-027623; Adószám: 25850895-2-07 (a továbbiakban: 
"Szervező"). 

2 A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:  

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki 
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és az applikációban a 
regisztráció során Magyarországot jelölte meg az országának (továbbiakban: 
Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való 
részvételhez. 

A Játékból ki vannak zárva:  

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek 
hozzátartozói; 

- a Játék lebonyolításában közreműködő cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt 
személyek hozzátartozói; 

- azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban 
a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő 
magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden 
nyereményjátékából. 

3 A Játék időtartama: 

A Játék 2019.11.01. napján 00.01 órától 2019.11.30. napján 23.59.59 óráig tart. A 
Fishinda mobil alkalmazás letöltésének, az abban történő regisztrációnak és posztok 
feltöltésének határideje: 2019.11.30. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát 
megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. 

4 A nyerésre való pályázat menete: 

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:  
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A Szervező  által üzemeltetett FISHINDA nevű mobiltelefonos alkalmazásban kell a 
játékosnak egy un. fogást feltöltenie. A játékszabály lehetővé teszi, hogy feltöltésre kerülő 
horgászfogás dátuma korábbi legyen, mint a nyereményjáték indulási időpontja. A lépések 
a következők: 

a) A FISHINDA applikáció letöltése  

- A játékos a mobiltelefonjára letöltheti az APPLE STORE vagy GOOGLE PLAY áruházakból a 
Fishinda nevű alkalmazást. 

- Az alkalmazás letöltése és a játékhoz történő felhasználása ingyenes. 

b) Regisztráció 

- Az applikáció letöltése után e-mail cím és jelszó megadásával, vagy un. facebook loginnal 
lehetséges. 

- Az alkalmazásban történő regisztrációhoz érvényes e-mail cím vagy Facebook fiók 
szükséges. 

- E-mail regisztráció során az alkalmazás a megadott e-mail címre elküldi a regisztráció 
befejezéséhez szükséges aktiváló linket. 

o A linkre kattintva fejeződik be a regisztráció és válik aktívvá a 
felhasználói fiók. 

o Az aktiválást követően nyílik lehetősége a Játékosnak a fogás 
feltöltésére. 

- A regisztráció során a felhasználó teljes jogú használója lesz a Fishinda applikációnak, és 
elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési Szabályzatot.  

- A felhasználó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 „GDPR” Rendeletének 
megfelelően elfogadja az applikáció adatkezelési szabályozását, beleértve a profil alkotást, 
és hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a szervező harmadik fél részére átadja 
(Attadev Digital Kft.) és kifejezi szándékát a nyereményjátékban való részvételhez.   

c) Fogás feltöltése 

- Az alkalmazás megnyitása után az ÚJ BEJEGYZÉS > ÚJ FOGÁS RÖGZÍTÉSE gombokra 
nyomva a játékosnak fel kell töltenie egy horgászata során készült fotót, és meg kell adnia 
a kötelezően kitöltendő adatokat (dátum, halfaj, súly, méret, horgászvíz). 

- A Játékos elfogadja, hogy csak saját magáról, vagy közeli ismerőséről (annak 
hozzájárulásával) készült fotót tölt fel, és vállalja, hogy a Fogáshoz megadott adatok 
megfelelnek a valóságnak. 

- Idegen személyt ábrázoló fotó feltöltése a játékból való kizárást, és az alkalmazásból 
történő törlést von maga után.   

d) A Fogás érvényesítése 

- A Fogás adatok kitöltése után az „OK” vagy „FELTÖLTÖM” gombra nyomva véglegesíti a 
pályázatát. 

- A Játékos a részvételhez 2019.11.30.-ig nem törölheti az applikációt, sem az abban 
rögzített Fogást. A Fogás adatait a játékos az alkalmazásban meghatározott feltételek 
szerint módosíthatja a játék időtartama alatt is.  

- Az érvényesített Fogás poszt publikusan megjelenik az applikációban és a Fishinda.com 
weboldalon is.   

Több különböző - de a Játék feltételeit egyaránt kielégítő Fogás feltöltése esetén - egy 
személy többször is pályázhat. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden a FISHINDA applikációt és honlapot, illetve az azt 
működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben az applikációt, a 
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weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket 
kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen 
esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere 
nem tudja fogadni. Ez esetben a regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. 
A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, 
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a mobilhálózat, a 
kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja 
hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például 
(de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, 
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel. 

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett 
Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken 
kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet 
végrehajtani.  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat illetve azon 
regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból 
kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos 
vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. 
csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/automatizálása), vagy ennek megalapozott 
gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal 
kizárja a Játékból. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel 
szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt 
érvényesíteni. 

5 A Nyertesek meghatározása 

A Játékban résztvevő Játékosok közül a napi nyertesek azok a felhasználók (fogás 
feltöltők), akik az adott nap 00 óra 01 perce és 23 óra 59 perce között töltötték fel a 
fogásukat, és az applikáció többi felhasználójától a legtöbb kedvelést gyűjtötték be. A 
nyertesek az applikáció 2019.11.30. 24:00 órai állapotában található adatok alapján 
kerülnek megállapításra a Szervező székhelyén. A Játék időtartama összesen 30 nap. 
Minden egyes nap tekintetében egy nyerő fogás kerül meghatározásra a játék utolsó 
napjának végén.  

A Nyertesek adatai a játék lezárását követően 2019.12.02-án válnak nyilvánossá.  

A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén a kedvelések számának alapján 
kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott főnyertes valamely okból történő kiesése 
esetén az adott napon a második legtöbb kedvelést begyűjtő fogás feltöltője lesz a 
nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a 
nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes 
követ.  

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a 

- nyertes a játék időtartama alatt törli a FISHINDA alkalmazást a telefonjáról, 
vagy az alkalmazásból törli a pályázatát, azaz a feltöltött fogást.   

- ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során 
megadott email címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a 
nyertest, valamint 
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- ha, a nyertes a sorsolás alapján már más nyereményre jogosult (Egy 
személy egy díjra jogosult), illetve  

- ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertesek meghatározását 
követően bizonyosodik be. 

A Szervező a nyertes Játékosokat e-mailben, vagy Facebook üzenetben értesíti a 
játék lezárását követő 10 munkanapon belül. 

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. 

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, 
esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény 
gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. 
Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten 
kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, 
valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban 
kizárja a felelősségét. 

6 Nyeremények 

A napi nyeremény egy fluoreszkáló szerencsesapka. A játék folyamán összesen 
30 db. 

A Játék 4. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi 
feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban. 

7 A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele 

Amennyiben a Szervező kéri, a Nyertesnek a kapott értesítést követően el kell küldenie az 
eredeti pályázatban feltöltött fotót a nevével, címével és telefonszámával e-mailben "30 
NAP – 30 SAPKA" tárggyal ellátva az értesítést követő 10 napon belül az 
info@fishinda.com címre. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el. A válasz 
beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A 
tárgynyeremények ezt követően kerülnek kiküldésre a kiválasztott átvételi helyre. 

A pályázatként – az alkalmazáson keresztül benyújtott – bármilyen módon hamisított vagy 
manipulált képek és adatok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban 
részt vevő, az alkalmazásba feltöltött adatok érvényességével, valamint a Játék jelen 
pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a pályázatok során feltöltött fotók 
tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.  

A Nyeremények átvehetők az Energofish Kft. magyarországi partnerüzleteiben. Az 
üzletlista it tekinthető meg: https://energofish.hu/partner_list.php Az átvétel helyét a 
nyertes határozza meg, és értesíti erről a Szervezőt. 

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kiválasztott nyertes 
regisztrációhoz tartozó személyazonosságának igazolása.  

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 
nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor 
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz 
eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a 
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Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének 
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 
képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére 
kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. 

8 Adózási kérdések:  

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. 

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció 
szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. 
nyilatkozatot megadni. 

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum 
kiállítására nem kerül sor.  

9 Adatkezelés:  

A Játékos a pályázat feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes 
adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok 
kezelését a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó végzi. A Szervező a személyes 
adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.  

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:  

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a játékosok személyi adatait és személyes jellegű 
információit a Játék lebonyolítása céljából (név, vezetéknév, telefon, e-mail cím);  

b) a Szervező ezen adatokat a későbbiekben Szervező által forgalmazott termékekkel, 
szolgáltatásokkal kapcsolatos direkt marketing anyagok küldésére felhasználja, 
amennyiben ahhoz a Játékos külön hozzájárult. 

c) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja 
át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek 
nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó 
és videó anyagokban.  

d) amennyiben nyer, a nevét és a pályázatát a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Játék 
internetes oldalán és az applikációban. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán, a személyes adatainak 
regisztráció során történő megadásán alapul az applikáció szabályzatában meghatározott 
módon. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. 

Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, 
valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (e-mail cím: 
info@fishinda.com).  
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Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az 
adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség. 

10 Vegyes rendelkezések:  

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. 

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a 
részletes Játékszabályzat ismertetését is, az info@fishinda.com ügyfélszolgálati e-mail 
címre írhatnak. 

Budapest, 2019.10.26. 

FISHINDA Kft.  
Szervező 

 


