A Magyar Sörgyártók Szövetségének (MSSZ) kiemelt rendezvénysorozata, a sör és a gasztronómia
kapcsolatát erősítő Sör mi több az idén is keresi Magyarország legjobb sörkorcsolyáit három
kategóriában: búza, láger, barna. Szeptember 11-én elindult és szeptember 27-ig tartó pályázatra
HORECA és gasztroszakemberek, illetve cukrászmesterek jelentkezését várják. A beérkezett
pályaműveket egy szakértő zsűri bírálja el és díjazza.
Pályázat neve: Magyarország Legjobb Sörkorcsolyája 2017 (a továbbiakban: Kampány)
Jelentkezés időszaka: szeptember 11-től 27-ig
Kategóriák: búza, láger, barna

A pályaműveket fényképpel és recepttel mellékelve az Magyar Sörgyártók Szövetségének e-mail
címére (dora.gulyas@sorszovetseg.hu) várják.

A Kampányban való részvétel a Kampány jelen hivatalos Részvételi Szabályzatának (a
továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.
A Kampány szervezője a Magyar Sörgyártók Szövetsége (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út
41. fsz. 1. nyilvántartási száma: 01-02-0004485, adószáma: 18010169-1-41) a továbbiakban
„Szervező”.
A Kampány lebonyolítója a Red Lemon Media Group Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) a
továbbiakban „Megbízott”.
A Kampányban csak a 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy vehet részt.

Pályázat
A pályázat célja, hogy túllépve a pogácsa-virsli-földimogyoró unalmas „szentháromságán” megtaláljuk
azokat a modern magyar gasztronómiába illeszkedő, hazai, jó minőségű alapanyagokból, könnyedén
elkészíthető sörkorcsolyákat, melyek méltó kíséretet biztosítanak a különböző típusú söröknek.
A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen és hiánytalanul
megadta a személyazonosságának azonosításához szükséges adatokat (a továbbiakban: Résztvevő).
A jelentkezés érvényességéhez a pályázónak minden esetben fel kell tüntetnie saját nevét, e-mail
címét, és az általa a pályázatra nevezni kívánt sörkorcsolya receptjét és a hozzá tartozó képet.
A Kampány során kizárólag olyan pályázat nyújtható be, amelyet 18 éven felüli, Magyarországon
lakóhellyel rendelkező magánszemély küld el a Magyar Sörgyártók Szövetségének.
A Résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat, adatokat a Megbízott a Kampányban való
részvétellel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használhatja.
A Játékban való részvétel ingyenes.

Egyéb tudnivalók

A Szervező és a Megbízott nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi
utat a részvétel során, vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért,
hibás működésért, a Kampány során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a
Kampányhoz, a résztvevők által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Kampányban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban
felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket
vagy magát a Kampányt kiegészítse, vagy módosítsa, indokolt esetben visszavonja azt. A Részvételi
Szabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Részvételi Szabályzat, illetve annak változása a Sör
mi több Facebook oldalon (facebook.com/sormitobb) elérhető.
A Kampány során felmerülő, jelen Részvételi Szabályzat által nem szabályozott helyzetek kezelési és
megoldási módjáról a Szervező egyedileg hoz végleges döntést, amely ellen fellebbezésnek nincs
helye.

Személyes adatok kezelése és védelme
A Résztvevők elfogadják, hogy a Megbízottnak jogában áll személyes adataikat, róluk készült képeket
(beleértve az általuk beküldött képeket) kezelni és nyilvánosan felhasználni. A Megbízott, a személyes
adatok kezelésekor mindenkor figyelemmel van az arra vonatkozó jogszabályokra és be is tartja
azokat. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A Résztvevő
a Kampányban való részvételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott
személyes adatok kezeléséhez. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
Megbízott és munkatársai, akik a kampány lebonyolításában részt vesznek. Az adatkezelés
időtartama: a cél megvalósulásáig. A cél a nyereményjáték utáni kapcsolatfelvétel a nyertesekkel. A
Résztvevő kérelmezheti a Megrendelőtől - tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, - személyes
adatainak helyesbítését, - személyes adatainak törlését. Jogorvoslat kérhető: a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu/kapcsolat.html).
A Résztvevő elfogadja, hogy személyéről és tevékenységéről a Szervező által kommunikációs anyag
(pl. sajtóanyag, interjú, megszólalás, videófelvétel) készüljön publikálás céljából.
A Megbízott nem vállal felelősséget a résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
okozott következményekért.
A Nyertes tudomásul veszi, hogy a Megvalósítással kapcsolatos egyeztetés és beazonosítás a jelölés
során megadott személyes elérhetőségeken keresztül történik. Amennyiben az a jelölés után
megváltozott, illetve hibásan megadott adatok közlése következtében problémák merülnek fel, minden
felelősség a Nyertest terheli, a személyiségi jogi igényből eredő kárért a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.
A Megbízott a kampányban résztvevők személyes adatait jelen Részvételi Szabályzatban foglalt
kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel, továbbá a későbbiekben az önként megadott
személyes adatait a Megbízott az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi
előírások betartásával, a Szervező kampányban történő részvétel érdekében és az ehhez szükséges
mértékben kapcsolatfelvétel céljából nyilvántartsa, kezelje, felhasználja, információt továbbítson a
megadott elérhetőségekre.
A Résztvevők az Info. tv (2011. CXII. tv) szerint kérhetik a Szervezőtől adataik törlését.

