Részvételi-, és Játékszabályzat, illetőleg ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. és az 5 Perc MEDIA Kft. által
szervezett
„5perc angol” című produkcióhoz kapcsolódó
„Játssz az 5perc Angollal és nyerj!” elnevezésű nyereményjátékhoz
I.

ALAPFOGALMAK

„Játék”
jelenti a „Játssz az 5perc Angollal és nyerj!” című nyereményjátékot, mely során a résztvevő kvízjáték
keretében teheti próbára tudását.
„Játékfelhívás”
jelenti a Játékra való rövid figyelemfelkeltést, mely során röviden ismertetésre kerül a Játék lényege,
menete és minden, a Játékkal kapcsolatos fontos információ.
„Játékhét”
jelenti az adott héten elhangzó első Játékfelhívástól a hetes időszak utolsó napjának (vasárnap) 23:59ig tartó időszakot, másnéven Játékidőt.
„Játékszervező”
jelenti az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt.-t (cégjegyzékszám: 01-10-042190, székhely: 1119
Budapest, Petzval József u. 31-33., a továbbiakban: ANTENNA HUNGÁRIA) és az 5 Perc
MEDIA Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-173256, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 9.
udvar, a továbbiakban: 5 PERC MEDIA) együttesen.
„Megfejtés”
jelenti a kérdésre adott választ.
„Médiafelületek”
jelenti az alábbi felületeket: MindiGO TV.
„Műsor”
jelenti az „5perc angol” című produkciót.
„Nyeremény”
jelenti a hetente kisorsolandó 1 darab 3 hónapos MindiGO TV-n elérhető Epic csomag előfizetést az
ANTENNA HUNGÁRIA felajánlásaként. Részletesebb nyereményleírás a III. rész 1.1. pontja alatt.
„Nyertes”
jelenti a nyereménysorsolási adatbázisból az 5 PERC MEDIA által véletlenszerű sorsolással,
sorsolóprogrammal kiválasztott résztvevőt.
„Résztvevő”
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jelenti a jelen Játékban résztvevő személyt, aki az adásban elhangzott kérdésre megfejtést küld a
Játékszervező által megadott e-mail címre.
„Részvételi-, és Játékszabályzat”
jelenti a Játékban való részvétel feltételeit tartalmazó jelen szabályzatot.
II.

A JÁTÉK

1. A Játék általános bemutatása, menete:
1.1. A mindiGO TVn „5perc Angol” címmel 10 héten keresztül hetente 5 alkalommal megjelenő
epizódot sugároz, mely epizódok a MindiGO TV szolgáltatás útján is elérhetőek.
1.2. A Játékszervező a műsor teljes időtartama alatt „Játssz az 5perc Angollal és nyerj!” címmel
nyereményjátékot szervez a műsort sugárzó médiafelületeken heti rendszerességgel, amely
alatt a Résztvevőnek lehetősége van kvízjáték keretében a jatek@5percangol.hu e-mail címre
történő üzenet küldésével válaszolni az adásban feltett kérdésre.
1.3. A Játékban résztvevő a helyes megfejtést három választási lehetőségből választja ki, melyet a
fenti e-mail címre üzenetként megküldi a Játékszervezőnek.
1.4. A Játékszervező egy e-mail címről az adott Játékhét ideje alatt összesen egy megfejtést fogad be,
ennek megfelelően a Játékszervező az ugyanazon e-mail címről az adott Játékhéten érkező
további megfejtést, független annak helyességétől, már nem veszi figyelembe, vagyis
érvénytelennek tekinti.
1.5. A heti nyereményre jogosultak azok, akik az adott Játékhéten egy helyes választ küldtek be. A
Nyertes tehát azon résztvevők közül kerül kisorsolásra, akik kizárólag helyes megfejtést küldtek
el az adott Játékhéten elhangzott kérdésre a fentebb leírt módon és időben.
1.6. A Játékban való részvétel a jelen Részvételi-, és Játékszabályzat automatikus, minden további
jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti.
1.7. A Játék nyereménysorsolását – és így az adatkezelést – az 5 PERC MEDIA végzi, míg a Nyertes
értesítését és a kisorsolt Nyeremény eljuttatását az ANTENNA HUNGÁRIA.
2. A Játék feltételei, abban résztvevő személyek:
2.1. A Játékban a Játék kezdő időpontjában és a sorsolás időpontjában Magyarországon lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel és 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek
vehetnek részt.
2.2. A Játékban való részvételre az a személy jogosult, aki a Játék ideje alatt a Játékban való részvétel
feltételeinek folyamatosan eleget tesz.
2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai,
valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.
2.4. A Résztvevő a Játékban történő részvétellel - azaz a II. rész 1.2. pontjában megadott e-mail
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címre való elektronikus üzenet elküldésével - elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen
Részvételi-, és Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat magára nézve feltétel
nélkül elfogadta.
2.5. Amennyiben a Résztvevő a jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban rögzített részvételi
feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy a Részvételi-, és
Játékszabályzat elfogadását utóbb visszavonja, a Játékból annak bármely szakaszában –
indokolás nélkül - kizárásra kerül.
2.6. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a
Résztvevőnek a Játékból való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását vonja maga után.
2.7. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan Játék, visszaélés vagy ezek
gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt értesítés és indokolás nélkül azonnal kizárjon.
3. A Játék időbeli hatálya:
3.1. A Játék időtartama: 2019. október 14. - 2019. december 22.
3.2. A Résztvevő az adott Játékhét végig küldheti be érvényesen az adott héten elhangzott kérdésre
adandó válaszát. Ezen időszakon kívül a Játékkal kapcsolatban érvényes megfejtést a Résztvevő
nem küldhet. Abban az esetben, ha az előző Játékhéten feltett kérdésre a Résztvevő megfejtést
küld be, azt a Játékszervező már nem fogadja, így azt érvénytelennek tekinti.
3.3. Érvényes megfejtésnek azok a beérkezett e-mailek számítanak, amelyek az adott Játékhétre
vonatkozóan annak indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a Játékszervező által
megadott e-mail címre; egy e-mail címről az adott Játékhét teljes időtartama alatt összesen 1
(egy) megfejtés adható le.
III.

1.1.

SORSOLÁS, NYEREMÉNY, A NYERTES KÖZZÉTÉTELE

1. A nyeremény, sorsolás:
A Játékszervező azok között a résztvevők között, akik egy e-mail címről helyes, valamint
érvényes megfejtést küldenek be az adott Játékhéten feltett kérdésre, az 5 PERC MEDIA
hetente az ANTENNA HUNGÁRIA felajánlásaként az alábbi leírásban szereplő nyereményt
sorsolja ki:
1 (egy) darab 3 (három) hónapos MindiGO TV-n elérhető Epic csomag előfizetés, amely
megfelelő internetkapcsolat esetén használható fel.
A nyeremény a MindiGO TV-n elérhető Epic csomag, melynek kínálatában a család minden
tagja megtalálja a számára legkedvesebb kikapcsolódást. A három csatornát tartalmazó
csomagban az Epic Drama csatornán múltunk legnagyszerűbb történetei modern, magával
ragadó módon újra értelmezve jelennek meg. Jelentős események, nagy emberek és óriási
drámák, viharos szenvedélyek, árulások és veszteségek történetei várják nap, mint nap. Viasat
Nature természetfilm-, és állatvilág-csatornájával közelebb kerülhetünk a természethez,
személyessé válnak az állatvilág legkülönlegesebb teremtményei. Mindezt látványosan és
szórakoztatóan. Viasat Explore elsősorban sportot, extrém műsorokat kedvelőinek kínál
merész, vakmerő, megállíthatatlan kalandokat.
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A Nyeremény kizárólag a MindiGO TV előfizetés ellenértéket tartalmazza, az
internetszolgáltatás díját a Nyeremény felhasználójának kell megfizetnie.
1.2. Az adott Játékhéten helyes megfejtést beküldő Résztvevő egyszer kerülhet be a
nyereménysorsolási adatbázisba.
1.3. Nyereménysorsolás: a Játékidő végét követő 1 (egy) munkanapon belül történik az 5 PERC
MEDIA munkatársai által. A Nyertest az 5 PERC MEDIA véletlenszerű sorsolással,
sorsolóprogrammal választja ki a nyereménysorsolási adatbázisba felvett Résztvevők közül.
1.4. A Játékban hetente 1 (egy) Nyertes és 1 (egy) Pótnyertes kerül kisorsolásra.
1.5. A sorsolásokra az 5 PERC MEDIA hivatalos helyiségében (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca
9.) kerül sor. A sorsolások nem nyilvánosak. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy egy adott
Játék vonatkozásában a sorsolás helyszíne az 5 PERC MEDIA hivatalos helyiségétől eltérjen.
1.6. A 5 PERC MEDIA a sorsolást követően vizsgálja és állapítja meg, hogy a Nyertes megfelel-e a
jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételnek és maradéktalanul
teljesítette-e az abban, illetve a Játékfelhívásban foglaltakat.
1.7. Eredményhirdetés: a sorsolástól számított 24 (huszonnégy) órán belül.
1.8. A kisorsolt Nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található e-mail címen
(ahonnan érkezett a helyes megfejtés) értesíti az ANTENNA HUNGÁRIA a sorsolást követő
24 (huszonnégy) órán belül.
1.9. A Nyertes a jelen Részvételi-, és Játékszabályzat III. rész 1.1. pontjában közzétett Nyereményre
szerez jogosultságot.
1.10. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra nem
ruházható át.
1.11. A Nyertes és a Pótnyertes jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban rögzített jogai és
kötelezettségei teljes egészében megegyeznek.
2. A nyertes kiértesítése:
2.1. Az adott Játékhéten kisorsolt Nyertes értesítése a Nyertes e-mail címére küldött üzenettel
történik a sorsolást követő 24 (huszonnégy) órán belül, majd a Nyeremény a Nyertes által
történő visszaigazolását követően az 5 PERC MEDIA az 5perc Angol hivatalos Facebook
közösségi oldalán közzétett bejegyzésében közzéteszi - a Nyertes teljes nevének feltüntetésével
- az eredményt.
2.2. A Nyertesnek 3 (három) munkanap áll rendelkezésére, hogy az ANTENNA HUNGÁRIA
értesítését a tv@mindigo.hu e-mail címre visszaigazolja és a Nyeremény átvételéhez, valamint
az esetleges közteher átvállalásához szükséges személyazonossági adatait (név, édesanyja neve,
születési hely és idő, társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, személyi igazolvány
szám, lakcím) írásban megadja az ANTENNA HUNGÁRIA részére.
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2.3. A kapcsolatfelvételt követően a Nyertes és az ANTENNA HUNGÁRIA megegyezhetnek
egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.
2.4. Az ANTENNA HUNGÁRIA a Nyeremény felhasználhatóságáról a sikeres kapcsolatfelvételt
követő 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Nyertest.
2.5. A Nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal
elveszti a jogosultságot a Nyereményre, amennyiben:
 nem felel meg a jelen Részvételi-, és Játékszabályzat bármely feltételének (pl. 18. életév
betöltése, cselekvőképesség); vagy
 több és/vagy hamis e-mail címmel vett részt a Játékban; vagy
 a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta; vagy
 a Játékszervező III. rész 2.1. pontja szerinti értesítést követő 3 (három) munkanapon
belül nem adja meg a III. rész 2.2. pontjában rögzített adatait; vagy
 a jelen Részvételi-, és Játékszabályzat bármely további pontját megsérti.
A fenti esetek egyikének fennállása esetén a sorsoláskor már kisorsolt soron következő
Pótnyertes válhat jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben a Pótnyertes sem felel meg a
Részvételi-, és Játékszabályzat feltételeinek, az adott játékhéten újabb nyertes nem kerül
kisorsolásra és a Nyeremény nem kerül kiosztásra.
2.6. A Nyertes köteles együttműködni az ANTENNA HUNGÁRIA annak érdekében, hogy a
Nyeremény hozzáférhetősége a jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban meghatározott módon
és időben sor kerüljön.
2.7. Amennyiben a jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy
együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget, illetve nem felel
meg a jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek vagy nem kíván élni
a Nyereményével, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a
jogosultságát a Nyeremény átvételére és arra a Pótnyertes szerez jogosultságot.
2.8. Az ANTENNA HUNGÁRIA vállalja a Nyereményhez tartozó valamennyi közteher viselését.
2.9. A Nyeremény érvényessége 15 (tizenöt) nap, azaz amennyiben ezen idő alatt az ANTENNA
HUNGÁRIA nem tudja elérni a Nyertest, vagy az elért és értesített Nyertes ezen idő alatt sem
teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy a Nyereményre a Pótnyertes szerez jogosultságot.
Amennyiben a Játékszervező a Pótnyertest további 15 (tizenöt) napon belül nem tudja elérni
vagy ezen idő alatt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.
IV. ADATKEZELÉS
1.
A Résztvevő a Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel
feltétele. Amennyiben a Résztvevő a Játékban történő részvételhez szükséges adatokat nem
biztosítja, a Játékban nem vehet részt.
2.

A Játékban való részvétellel egyidejűleg a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Részvételi-, és
Játékszabályzatot és az 5 PERC MEDIA mint Adatkezelő a mindenkori hatályos Adatkezelési
tájékoztatóját a hozzájárulását megelőzően megismerte és elfogadta, mely az alábbi elérési
útvonalon érhető el: https://www.5percangol.hu/adatvedelmi_nyilatkozat
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3.

A Nyertes a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül, ráutaló
magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként vagy Pótnyertesként
kisorsolásra kerül, abban az esetben az 5 PERC MEDIA mint Adatkezelő (5 Perc Media
Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszám: 01-09-173256, székhely: 1136 Budapest,
Hegedűs Gyula utca 9. udvar, e-mail: www.5percangol.hu) a nevét és a nyertesség tényét
nyilvánosságra hozza a III. rész 2.1. pontja szerinti felületen.

4.

A Nyertes kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a
Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzététele esetében.

5.

A Résztvevő a Játékban történő részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul
ahhoz, hogy az 5 PERC MEDIA mint Adatkezelő a III. rész 1.3. pontjában meghatározott
célból a Résztvevő azon személyes adatait kezelje és feldolgozza, melyeket ő maga önkéntesen
ad meg a Játékban történő részvétel során (e-mail cím).
A további kezelt adatok: a Játékban történő részvétel ténye, ideje.

6.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz,
hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, az 5 PERC MEDIA mint Adatkezelő az
esetleges közteher megfizetéséhez szükséges III. rész 2.2. pontjában rögzített személyes
adatokat – melyek a Nyeremény átadásához elengedhetetlenül szükségesek - feljegyezze. A
további kezelt adatok: a nyerés ténye, időpontja.

7.

Az 5 PERC MEDIA mint Adatkezelő és az ANTENNA HUNGÁRIA mint adatfeldolgozó az
adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenység a Résztvevő önkéntes hozzájárulása alapján,
valamint a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges módon az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) sz. Általános Adatvédelmi Rendeletében (a
továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseinek megfelelően végzi.

8.

A Nyertes adatainak kezelése esetén az adatkezelés célját az 5 PERC MEDIA az alábbiakban
határozza meg:
 a Nyereménnyel kapcsolatos esetleges jogérvényesítés érdekében bármely fél részéről;
 a Játék Nyertesének megállapítása, értesítése, illetve a Nyeremények átadása végett;
 a Nyereményekkel kapcsolatos adó-, és járulékfizetés teljesítésének igazolása;

9.

A kezelt személyes adatok köre: név, édesanyja neve, születési hely és idő, társadalombiztosítási
azonosító jel, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, lakcím, e-mail cím, esetleg
telefonszám.

10.

Az 5 PERC MEDIA a Résztvevő Személyes adatait kizárólag a Játékban való részvétel, a
sorsolás és a Nyeremény átadása, valamint az adózási-, és számviteli kötelezettségek teljesítése
céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, más országba nem
továbbítja, a jogosultsági idő lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.

11.

Az 5 PERC MEDIA jogosult a Nyertes személyes adatait a IV. rész 8. pontjában meghatározott
célból a Nyertes hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adott Játék végét követő 90
(kilencven) napig kezelni (jogosultsági idő), míg a Résztvevők – ide nem értve a Nyertest -
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12.

személyi adatait az 5 PERC MEDIA az adott Játék kapcsán lefolytatott eredménysorsolást
követő 24 (huszonnégy) órán belül köteles törölni.
Az Adatkezelő és az ANTENNA HUNGÁRIA az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és
hajtja végre, hogy a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

13.

A Játékszervező úgyis, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó gondoskodik az adatok
kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb
adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

14.

A Résztvevő a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás
vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az ANTENNA HUNGÁRIA alábbi e-mail
címére küldött e-mail útján: tv@mindigo.hu vagy az 5 PERC MEDIA mindenkori székhelyére
küldött postai levélben.

15.

A Résztvevőt a GDPR rendelkezései értelmében az alábbi jogosultságok illetik meg:
 jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni;
 kérheti az Adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását;
 jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(a továbbiakban: NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postai
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: + 36 (1) 391-1400, honlap:
www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

16.

A jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban foglaltak tekintetében az 5 PERC MEDIA adatkezelő,
míg az ANTENNA HUNGÁRIA az 5 PERC MEDIA megbízása alapján és annak keretei
között adatfeldolgozó.

V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.

A jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő megfejtések
érvénytelenek és azok a nyereménysorsolási adatbázisból kizárásra kerülnek, a
nyereménysorsoláson részt nem vehetnek.

2.

A Játékszervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen
igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

3.

A jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

4.

A Játékszervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a
következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően a megadott e-mail címen
bármely okból nem érhető el vagy a Nyertes a Nyereményt - mint szolgáltatást - a III. rész 1.1.
pontja szerinti nyereményleírásban meghatározott időben nem használja fel.

5.

A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyertes által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
okozott következményekért.
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6.

A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Nyertes
érdekkörében a jelen Részvételi-, és Játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve a
Nyeremény felhasználhatóságának elmaradásáért vagy késedelméért a Játékszervezőnek fel nem
róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

7.

Az ANTENNA HUNGÁRIA fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett
Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy
visszavonja.

8.

Az ANTENNA HUNGÁRIA fenntartja a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel
kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa.

9.

A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyeremény érvényesítésének a helytelen vagy téves
személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt.

10.

A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga
viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a
Nyertest terheli.

11.

A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt bármely, a Játékkal
összefüggő weboldal, csatorna technikai okokból időszakosan nem érhető el.

12.

A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban
való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból,
hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

13.

A Nyertes a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék szervezésével,
lebonyolításával, a sorsolással és a nyereményekkel kapcsolatosan a Játékszervezővel szembeni
bármilyen igény érvényesítéséről.

14.

A Játékszervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel
szüneteltetni vagy megszüntetni.

15.

Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Játékszervező döntése irányadó.

16.

A Játékszervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban
esetlegesen előforduló hibáért.

17.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel kapcsolatban jelen Részvételi-, és Játékszabályzatban
foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját
akaratából, saját felelősségére vesz részt.

18.

A hivatalos Részvételi-, és Játékszabályzat hozzáférhető: mindiGO TV, az ANTENNA
HUNGARIA (https://www.ahrt.hu/) és az 5 PERC MEDIA (https://www.5percangol.hu/)
weboldalán.

19.

A Játékszervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Részvételi-, és Játékszabályzat előbbiek
szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
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20.

A Játékszervező fenntartja a Részvételi-, és Játékszabályzat módosításának jogát. Az esetleges
módosításokat az V. rész 19. pontjában rögzített felületeken közzéteszi.

21.

A Játékszervező nem köteles válasz e-mailt küldeni a Résztvevők részére, kivéve a III. rész 2.1.
pontjában foglalt esetet.

22.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a jatek@5percangol.hu.email címen kérhető tájékoztatás.

Budapest, 2019. október 14.

"ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt.

5 Perc MEDIA Kft.

Játékszervező
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