Detki Okosjáték program
Részvételi és általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. A PROGRAM SZERVEZŐJE
1.1. A „Detki Okosjáték” elnevezésű program (a továbbiakban: Program) szervezője a Detki Keksz
Édesipari Kft. (székhely: 3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 178., e-mail: detkikeksz@detkikeksz.hu (a
továbbiakban: Szervező).
1.2. A Program lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2.
em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf. 341.; e-mail: info@bangbang.hu), (a továbbiakban:
Lebonyolító) látja el.

2. A PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1.

A Program magyar nyelven kerül lebonyolításra. A Programban kizárólag olyan magyarországi
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban:
Felhasználó) vehet részt, aki
a) elektronikus úton regisztrál a www.detkiokosjatek.hu domain alatt lévő weboldalon
(továbbiakban: Honlap, vagy Weboldal), melynek során megadja a következő valós adatait:
teljes név, e-mail cím (a továbbiakban: Regisztráció)
és
b) a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatban (a továbbiakban: ÁSZF) leírt
valamennyi feltételt.

2.2.

A Felhasználó a Programban a Regisztrációjával felhasználói profilt (a továbbiakban: Profil) hoz létre,
amelynek segítségével a 3. és 4. pontban meghatározott folyamat alapján korlátlan hozzáférést és
letöltési lehetőséget szerez a készségfejlesztő feladatlapokhoz (a továbbiakban: Feladatlapok).

2.3. Egy Felhasználó a Program időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon.
A Felhasználók a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok
esetleges változásaiból eredő, a Szervező ellenőrzési körén kívül eső, technikai problémákért a
Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.4. Regisztrációjával a Felhasználó 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.
2.5. A Regisztrációnál minden e-mail cím a Felhasználók egyedi azonosításául szolgál, és kizárólag egy

alkalommal Regisztrálhatók. A Weboldal rendszere ezen adatok ismételt felhasználását szűri és
nem engedélyezi.
2.6. A Szervező és a Felhasználó között a Programban való részvételt eredményező jogviszony azon
a napon jön létre, amikor a Felhasználó Regisztrál a Programba a Weboldalon, és ezzel elismeri,
hogy a Szervező és közötte a szerződés az ÁSZF szerint létrejött, valamint elfogadja, hogy
adatainak kezelése, feldolgozása a www.detkiokosjatek.hu oldalon is elérhető Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltak alapján történik.
2.7. A Szervező és Felhasználó közötti megállapodás érvénytelen, és a Programból kizárásra
kerül, amennyiben:
•
•
•

A Felhasználó nem természetes személy.
A Felhasználó nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.
A Felhasználó kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól az adatkezelésének
megszüntetését, ami egyben a Programból való törlését eredményezi.

2.8. A Felhasználó a Regisztráció során vagy a Weboldalon lévő Hírlevél menüpont segítségével jogosult
a Szervező által a Programmal kapcsolatos információk átadására szolgáló hírlevélre (a
továbbiakban: Detki Okosjáték hírlevél) feliratkozni és ezzel jogosultságot szeretni további,
zártkörű tartalmak (a továbbiakban: Extra tartalmak) elérésére és letöltésére is. A Felhasználó
feliratkozásával beleegyezik, hogy adatainak kezelése, feldolgozása a www.detkiokosjatek.hu
oldalon is elérhető AdatkezelésiTájékoztatóban foglaltak alapján történik.
2.9. A Felhasználó a Regisztráció során vagy a Weboldalon lévő Hírlevél menüpont segítségével jogosult
a Program létrehozásában közreműködő szervezet, a Vadvirág Alapítvány (székhely: 7400 Kaposvár,
NÉMETH I. FASOR 27. II 2. ajtó, e-mail: info@vadviragalapitvany.hu) (a továbbiakban: Alapítvány)
általános hírlevelére (a továbbiakban: Alapítványi hírlevél) is feliratkozni. A Felhasználó
feliratkozásával beleegyezik, hogy adatainak kezelése, feldolgozása a www.tanulasjatekkal.hu
oldalon is elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján történik.

3. A PROGRAM IDŐTARTAMA
3.1. Az ÁSZF időbeli hatálya:
A jelen ÁSZF időbeli hatálya a Regisztráció érvényes időtartama alatt áll fenn, a Detki Okosjáték
Program megszüntetéséig. A Detki Okosjáték Program megszüntetésére a 6.4 pont vonatkozik. A
szerződés létrejötte a sikeres Regisztráció pillanatától érvényes a Szervező és a Felhasználó között,
és megszűnik a Regisztráció törlésével.
3.2. Feladatlapok letöltésének időtartama:
2021.08.09. 10:00 időponttól kezdve visszavonásig tart. A visszavonás a Szervező joga.
3.3. Extra tartalmak letöltésének időtartama:
2021.08.09. 10:00 időponttól kezdve visszavonásig tart. A visszavonás a Szervező joga. Az Extra
tartalmakra a hírlevélfeliratkozást sikeresen végrehajtó Felhasználók jogosultak. A hírlevélről való
leiratkozás esetén az Extra tartalmak elérésének jogát elveszíti a Felhasználó.

4. A FELADATLAPOK LETÖLTÉSÉNEK MENETE
4.1. A Felhasználók a Regisztráció után a Weboldal profiljukba belépve érhetik el a Feladatlapok
letöltésének funkcióját. A Feladatlapok eléréséhez első lépésként a Felhasználónak szükséges
kiválasztania a Feladatlapokhoz kapcsolódó adott témát, majd a korcsoportot, amely számára a
Felhasználó Feladatlapot kíván letölteni. Az egyes Feladatlapokból két típus érhető el a Weboldalon,
egy színes és egy kiszínezhető verzió. A Profiljába belépett Felhasználó minden típusú Feladatlap
letöltésére jogosult, korlátlan mennyiségben.
4.2. A Felasználók kizárólag a saját Profiljukkal vehetnek részt a Programban. Amennyiben a
Felhasználó nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Programban, a Programmal
kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a
megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
4.3. A Szervező fenntartja a lehetőségét és jogát a Weboldalon elérhető Feladatlapok megváltoztatására
a Program időtartamában.

5. AZ EXTRA TARTALMAK LETÖLTÉSÉNEK MENETE
5.1. A Program során a Detki Okosjáték hírlevelére való feliratkozással Extra tartalmak szerezhetők meg. Az
Extra tartalmak a Weboldalon, a Profilba történő belépést követően érhetők el a Detki Okosjáték
hírlevélre feliratkozott Felhasználóknak. A hírlevélről való leiratkozással a Felhasználó az Extra
tartalmakhoz való hozzáférés jogát is elveszíti.
5.2. A Szervező fenntartja a lehetőségét és jogát a Weboldalon elérhető Extra tartalmak
megváltoztatására a Program időtartamában.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK
6.1. A Felhasználó a Programban történő részvételével és az ÁSZF elfogadásával, kifejezetten elfogadja
a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit. A Programban a részvétel önkéntes, és a jelen feltételek
automatikus elfogadását jelenti.
6.2. A Regisztráció hiányosságából/hibájából eredően (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget
nem vállal.
6.3. A Programban való részvétel a Felhasználó részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve a
Feladatlapokat kizárólag saját felelősségére használja. A Szervező és Lebonyolító minden a
Feladatlapok birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.
6.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program működtetését részben vagy teljes egészében,
tetszőleges időtartamra felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta
kívülálló okok alapján nem lehetséges. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program feltételeit,
így különösen a Program időtartamát, a Programban részt vevő Feladatlapok körét, elérhetőségét,
bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül, egyoldalúan módosítsa, vagy a jelen ÁSZF
szabályzatot bármikor megváltoztassa. A módosítás és változtatás közzététele a Felhasználók
egyidejű, a Weboldalon közzétett tájékoztatók útján valósul meg. A módosítás és változtatás a
kommunikációs anyagon feltüntetett és megadott időponttól érvényes. A közzétett módosítás jelen

ÁSZF-t is automatikusan módosítja.

6.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.detkikokosjatek.hu Weboldalt,
illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a
Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak,
úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal az
értesítések bármilyen tartalmi elemére vonatkozóan. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a
felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt
a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
6.6. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a
Program szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja a Programból.
6.7. Ha a Felhasználó Regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező,
illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
6.8. A Programhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.detkikokosjatek.hu domainről,
illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető
eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó regisztrációjába a Felhasználó azonnali kizárását
eredményezi.
6.9. A jelen Programra és ÁSZF-re irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot,
hogy a ÁSZF-re indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Felhasználók megfelelő
tájékoztatása mellett.
6.10. Jelen ÁSZF a Szervező Adatkezelési tájékoztatójával együttesen értelmezendő és alkalmazandó.
6.11. A későbbi esetleges változásokra és kiegészítő aktivitásokra vonatkozó valamennyi információ és a
jelen Programmal kapcsolatos szabályzat, ÁSZF mindenkori aktuális és érvényben lévő verziója
elérhető www.detkiokosjatek.hu oldalon, valamint a Program ideje alatt további tájékoztatás
kérhető a marketing@detkikeksz.hu e-mail címen.
6.12. A jelen ÁSZF személyi és tárgyi hatálya kizárólag a Szervezőre-re, a Program lebonyolításában
részt vevő vállalkozásokra, valamint a Felhasználóra terjed ki.
6.13. A jelen ÁSZF területi hatálya Magyarország területére terjed ki.

7. INFORMÁCIÓK A PROGRAMRÓL
7.1. A Programról részletes információk a www.detkiokosjatek.hu weboldalon érhetők el.
7.2. A Felhasználók kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a marketing@detkikeksz.hu email
címre.

Budapest, 2021. augusztus 9.
Detki Keksz Édesipari Kft.

