Felhasználási Feltételek
A „Szerethető Munkahelyek Díj 2019 ” elnevezésű versenyre vonatkozó
játékszabályzat és felhasználási feltételek

1. Szerethető Munkahelyek Díj 2019 verseny

A verseny 2019. május 1-én 10:00 órakor indul, melyre lehetősége van nevezni a
díjra minden DreamJo.bs-on regisztrált és publikált cégnek cégmérettől
függetlenül. A szavazáson KKV és nagyvállalati kategóriából lesz a nevezők közül
díjazva a legmagasabb pontszámú 100 KKV és 25 nagyvállalat. A díjazottak közül
szakmai zsűri ítéli oda a HR és Employer Branding különdíjakat miko-, kis-,
közép-, és nagyvállalati kategóriában. A Kiíró gondoskodik arról, hogy a verseny
során a lehető legtöbb ember lássa a nevezéseket, mivel a díjra nevezők részt
vesznek a Szerethető Munkahelyek Díj országos médiakampányában. A verseny
kommunikációja kizárólag magyar nyelven történik.

2. Kiíró
A „Szerethető Munkahelyek Díj 2019” elnevezésű verseny (a továbbiakban:
Verseny) kiírója, megrendezője és lebonyolítója a DreamJo.bs Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 96.;
cégjegyzékszám: 13-10-041670; a továbbiakban: DreamJo.bs).

A Szerethető Munkahely Díjat a DreamJo.bs csapata hozta létre 2017-ben, azzal a
céllal, hogy bemutassák azokat az itthoni kis- és középvállalkozásokat, akik
remek példával járnak elöl abban, hogyan lehet a kollégáik számára olyan

környezetet

és feltételeket teremteni, amiben öröm dolgozni (továbbiakban:

Díj).

3. A Versenyben való részvétel feltételei
3.1 RÉSZTVEVŐK

A versenyben nevezni a https://www. dreamjo.bs oldalon regisztrált és publikált
cégprofillal lehet cégmérettől függetlenül, részletesebben az alábbi vállalkozások
és szervezetek vehetnek részt:

(3.1.1.) A versenyben minden DreamJo.bs-on regisztrált és publikált cégnek
lehetősége van részt vennie cégmérettől és székhely/telephely lokációtól
függetlenül, továbbá

(3.1.2.) állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények, pl. közintézmények,
kórházak, óvodák, iskolák;

(3.1.3.) magán- vagy alapítványi fenntartású óvodák és iskolák; (iv) non-profit és
közhasznú

szervezetek.

(a

továbbiakban

egyenként:

Résztvevő,

együtt:

Résztvevők).

(3.1.4.) nem vehetnek részt olyan cégek, vállalkozások, amelyek nem felelnek
meg a DreamJo.bs ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEINEK.

3.2. NEVEZÉS

Érvényes nevezésnek minősül, ha a Résztvevő a DreamJo.bs által üzemeltetett
https://dreamjo.bs weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a nevezési profilt
maradéktalanul kitölti a Nevezési Időszakon belül, és a cég dashboardján a
“nevezek a cégprofilommal” gomb megnyomásával nevezési szándékát jelzi

A Nevezési időszak 2019. május 1-én 10:01 perckor indul és szeptember 30 -ig
23:59 percig tart. Nevezni a www.dreamjo.bs oldalon regisztrált, kész cégprofillal
is

lehet

a

a

cég dashboardján a “nevezek a cégprofilommal” gomb

megnyomásával nevezési szándékát jelzi. A nevezés magyar vagy angol nyelven
is történhet.

3.3. SZAVAZÁS

A verseny kimenetelét a közönségzsűri dönti el, azaz a Szavazók. Szavazó lehet
bárki, aki betöltötte a 18. életévét és kedvet érez ahhoz, hogy a versenyben
zsűriként értékelje az oldalon szereplő cégprofilokat.

A szavazás során szavazók a cégekre nem direktben szavaznak, hanem
algoritmus osztja szét a cégeket a szavazók között egyenlő arányban. Így minden
nevezett cégre egyenlő arányban érkezik szavazat. A szavazók pontszámai fogják
eldönteni, hogy melyik cégek jutnak be a díjazott cégek közé. A szavazás menete
és további részletek a szavazási időszakot megelőző héten kerülnek fel az oldalra
és a felhasználási feltételek dokumentumba. A szavazási időszak 2019. október
1-től 31-ig tart.

A szavazás során két kategóriából kerülnek ki a díjazottak: KKV és nagyvállalati
kategóriában. A nyertesek a www.szerethetomunkahelyek.hu oldalon lesznek
elérhetőek az eredményhirdetést követően. Minden díjazott e-mailben kerül
kiértesítésre az eredményhirdetésről számított 5 munkanapon belü

3.4. DÍJÁTADÓ

A díjátadó részletei (helyszín, időpont) a nevezés lezárását követően kerülnek fel
a weboldalra és a felhasználási feltételek dokumentumba.

4. Nyereményjáték

4.1. NYEREMÉNYJÁTÉK CÉGEKNEK

A nyereményjáték időszaka egyben a nevezés időszaka, azaz 2019. május 1-én
10:01 perckor indul és szeptember 31-ig 23:59 percig tart. A nyereményjátékban
azok a cégek vehetnek részt,
cégprofiljukat

a

akik publikálták a nevezési időszakban a

www.szerethetőmunkahelyek.hu

oldalon,

vagy

a

www.dreamjo.bs oldalán.

A

nyeremények

listája

folyamatosan

kerül

feltöltésre

a

Nyeremények

menüpontban.

A nyeremények postai úton vagy online formában kerülnek kézbesítésre. Azok
beváltásával kapcsolatban a Szervezőt nem terheli felelősség, minden esetben a
nyereményt felajánló szponzorral szükséges egyeztetnie a nyertesnek.

4.2. NYEREMÉNYJÁTÉK RENDELKEZÉSEK

A nyereménysorsoláson az vehet részt, aki elfogadta a jelen és az Adatkezelési
szabályzatot és megfelel a Felhasználási feltételeknek. A nyereményjátékba egy
személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a
Szervező törli.

A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során
megadott e-mail címen kísérli meg. Ha a Szervező az email-en nem tudja a
nyertest elérni 5 munkanapon belül, akkor még egy alkalommal próbát tesz,
újabb e-mailt küld és ha arra nem érkezik válasz 20 napon belül, akkor a
nyeremény elvész.

Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek
megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve.
Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerülhet(nek) kisorsolásra a játékszabályzat
egyéb pontjainak megfelelően. A nyeremény másra is átruházható: a nyertes
felhasználó általa megjelölt tetszőleges személynek átadhatja a nyereményét.
Nevezett cég és Szavazó többször is nyerhet.

A nyereményjáték során irányadó törvények:

● 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a
közérdekű

adatok

nyilvánosságáról

(a

továbbiakban

Avtv.,

adatvédelmi törvény);
● 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról;
● 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatait saját
kérésre,

vagy

adatkezelőnél

a
és

profiljában

megtehet,

felhasználónál.

törlésre

Szavazóként

a

kerülnek

valamennyi

szavazatai

érvényesek

maradnak, azonban ha a szavazási időszak előtt törli a profilját, úgy a
nyereményjátékból kizárja magát, nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt

adatokat bizalmasan, a nevezett cégek és szavazók által megadott keretek között
kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a
Szavazó hozzájárulása nélkül nem adjuk ki. Kivétel képeznek azok az esetek, ahol
a nyereményátadás nem lenne lehetséges enélkül. A regisztráció önkéntes, ezért
az adatok megadása előtt a Nevezők és a Szavazók mérlegelik a jelen pontban és
a fentiekben foglaltakat! A nyereményjátékban a Dreamjo.bs Zrt. alkalmazottai
nem vehetnek részt, és nem is szavazhatnak.

Budapest, 2019. április 30.

