Szabályzat
Beerselection Kft. (1084 Budapest, Víg utca 11-13 3/22., Adószám: 26133935-2-42) a
www.beerselection.hu oldalon szavazást hirdet, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a
továbbiakban: „Szabályzat”) az alábbiakban határozza meg:

1.) A szavazás időtartama
A szavazás 2020.03.12. 08:00 - 2020.03.26. 24:00-ig tart.
Eredményhirdetés: 2020.04.09. 20:00 – Beerselection Sörszaküzlet
(1085 Budapest, József körút 22-24.)
2.) A szavazáson történő részvétel feltételei
A szavazás leadása a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
Részt vehet minden nagykorú természetes személy, aki rendelkezik e-mail címmel, és a szavazás
feltételeit teljesíti, és 2020.03.26.24:00-ig a http://www.beerselection.hu/orszagsore2020
oldalunkon keresztül kitölti a regisztrációs űrlapot, és elfogadja a Szabályzatunkat.
Az űrlapon az alábbi adatok megadása szükséges:
• Név (Keresztnév, Vezetéknév)
• E-mail
A szavazásban résztvevők jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra
nézve kötelezőnek fogadják el. A Résztvevők 1 e-mail címmel 1-szer adhatják le szavazatukat a
kampány teljes ideje alatt.

3.) A Szervező jogai
A Beerselection Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a szavazáson való
részvétel során, a szavazás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő, vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a
szavazás időtartama alatt a szavazás leadására alkalmas applikáció neki fel nem róható okból
időszakosan nem érhető el.
A Beerselection Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szavazás feltételeit, a Szabályzatot a
résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. Amennyiben bármely, a szavazáson résztvevő
játékos részéről manipulációt, hamis, generált e-mail címeket, illetve a szavazással kapcsolatban
sértő vagy összeférhetetlen magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az
adott résztvevő szavazatát a Szervezőség azonnali hatállyal semmisnek és érvénytelennek tekinti.
A résztvevők elfogadják, hogy a szavazáson való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Beerselection Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel
tartoznak. A Beerselection Kft. a szavazáson való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat
megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

4.) Adatkezelés
A szavazó űrlapon megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) a Beerselection Kft. kizárólag a
verseny lebonyolítása érdekében, és ideje alatt használja fel, a kampány végeztével az adatok
törlésre kerülnek. A megadott adatokat a Beerselection Kft. Adatkezelési tájékoztatójának
megfelelően kezeljük.
Az adatszolgáltatás önkéntes. A felhasználó saját személyes adatainak módosítási, törlési, hírlevél
lemondási igényét e-mailben az info@beerselection.hu címre kell eljuttatni.

5.) Információkérés
A játékkal kapcsolatos további információ az info@beerselection.hu e-mail címen kérhető.

