Felhasználási Feltételek
A „Szerethető Munkahelyek Díj 2018” elnevezésű versenyre
vonatkozó játékszabályzat és f
elhasználási 
fe
ltételek

1. Szerethető Munkahelyek Díj 2018
verseny

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 teremteni, amiben öröm dolgozni
(továbbiakban: Díj).

A verseny 2018. szeptember 3-án 00:01 perckor indul, és
lehetősége van nevezni a díjra minden kis- és
középvállalkozásnak. Idén a nagyvállalatok is indulhatnak a
díjért külön kategóriában, így valóban minden szerethető
vállalkozás felkerülhet a térképre. A versenyben nevező
résztvevők közül kerülneki ki a Díj nyertesei, a TOP 125 cég.

2. Kiíró

A „Szerethető Munkahelyek Díj 2018” 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).

3. A
Versenyben
való
részvétel
feltételei
3.1 Résztvevők

A versenyben a Magyarországon törvényesen működő
alábbi vállalkozások és szervezetek vehetnek részt:

(i) a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény értelmében kis- és középvállalkozásnak minősülő
vállalkozások. Kis- és középvállalkozásnak minősül az a
vállalkozás, amelynek statisztikai foglalkoztatotti létszáma
250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50
millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.

(ii) nagyvállalatoknak minősülő vállalkozások, amelynek az
összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő vagy annál több,
vagy éves nettó árbevétele 50 millió eurónál több
forintösszeg és mérlegfőösszege 43 millió eurónál többnek
megfelelő forintösszeg.

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

(iiii) magán- vagy alapítványi fenntartású óvodák és iskolák;
(iv) non-profit és közhasznú szervezetek. (a továbbiakban
egyenként: Résztvevő, együtt: Résztvevők).

3.2 Előregisztráció

Az előregisztráció 2
 018. június 11-től 00:01 perctől
szeptember 2-ig, 23:59 percig tart (a továbbiakban:
előregisztráció). A Versenyben nevezésre javasolt cégeket a
DreamJo.bs által üzemeltetett szerethetomunkahelyek.hu
weboldalon a regisztrációs felületen előregisztrálhatják
természetes személyek, akik betöltötték 18. életévüket és
teljesen cselekvőképesek, továbbá jog személyek
képviselői. Az előregisztráció célja, hogy bárki jelölhessen
céget a Díjra ajánlati céllal, önkéntesen. Az előregisztráció
nem helyettesítheti a nevezési folyamatot. Annak pontos
részletei és követelményei a Nevezési időszakot
megelőzően, 2018. szeptember 3-án, az indulás napján
lesznek elérhetőek.

3.3. 
NEVEZÉS

Érvényes nevezésnek minősül, ha a Résztvevő a DreamJo.bs
által üzemeltetett szerethetomunkahelyek.hu weboldalon
(a továbbiakban: Weboldal) a nevezési profilt

maradéktalanul kitölti a Nevezési Időszakon belül. A
Nevezési időszak 2018. szeptember 3-án 00:01 perckor
indul és október 31-ig 2:59 percig tart. Nevezni a
www.dreamjo.bs oldalon regisztrált, kész cégprofillal is
lehet a regisztráció menüpont alatt.

3.4. 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 verseny során
egyenlő eséllyel indul a 3 és 250 főnél nagyobb vállalkozás
is: minden szavazó egyszerre csak 5, véletlenszerűen
megjelenített céges profilt tud pontozni, amelyről a
szavazási algoritmus gondoskodik. Minden szavazó
naponta 3 alkalommal értékelhet 5 céget, azaz szavazókört.
A verseny alatt a szavazók többször is szavazhatnak, sőt,
minden céget értékelhetnek, azonban minden szavazó, csak
egyszer értékelhet egy céget. A szavazás országos és
anonim.

A szavazás során két kategóriából kerülnek ki a díjazottak:
KKV és nagyvállalati kategóriában. A nyertesek a
Dreamjo.bs, a www.szerethetomunkahelyek.hu oldalon, a
Díjazottak menüpont alatt lesznek elérhetőek az
eredményhirdetést követően 2018. november 6-án. Minden
díjazott e-mailben kerül kiértesítésre az

eredményhirdetésről számított 5 munkanapon belül, ahol a
díjazottak meghívást kapnak a Díjátadóra.

3.5. Díjátadó

A díjátadó részletei (helyszín, időpont) a nevezés lezárását
követően, 2018. november 5-én 13:00 órakor kerül ki az
oldalra.

4. Nyereményjáték

4.1. NYEREMÉNYJÁTÉK CÉGEKNEK

A nyereményjáték időszaka egyben a nevezés időszaka, azaz 2018.
szeptember 3-án 00:01 perckor indul és október 31-ig 2:59 percig tart. A
nevezett cégek között, akik publikálták is a nevezési időszakban a
profiljukat

-

a www.szerethetőmunkahelyek.hu oldalon,

-

vagy a www.dreamjo.bs oldalon regisztrált
márkaoldukat publikálták szintén a
www.szerethetőmunkahelyek.hu oldalon

értékes nyereményeket sorsolunk ki közjegyző jelenlétében.

1 db Vezetői Akadémia 1 fő részére és 3 óra vezetői coaching szolgáltatás (
Business Coach Kft.)

1 db csapat coaching egy 12 fős csapat számára és 4 óra vezetői coaching
szolgáltatás ( B
 usiness Coach Kft.)

-

1 db 5 fős vezetői team részére szóló P
 rofileXT k
 ompetencia alapú
felmérési program egyéni szakértői elemzéssel, 3 órás team workshoppal,
és egy employer brand / szervezeti kultúra összefoglalóval (Profiles
International Hungary Kft.)

-

Portrait Pro fotózási csomag egy 8 fős csapatnak (Tóth Balázs
Fotóstúdió)

-

1 db X
 erox WorkCentre 6515 s
 zínes multifunkciós nyomtató

-

E
 ARLY BIRD NEVEZŐKNEK: 2018. szeptember 30-ig 23:59 percig
publikálásra került nevezések között 20 fős Bad Chicken VR csapatépítő
kerül kisorsolásra.

-

OKTÓBERI NEVEZŐKNEK: 2018. október 1., 00-01 perctől 2018. október
31., 23:59 percig publikálásra került nevezések között 18 fős Exit the room
szabadulószobás csapatépítő kerül kisorsolásra.

A sorsolás a nevezés során automatikusan kapott egyedi azonosító
alapján történik közjegyző jelenlétében 2018. október 5-én. Az early bird
nyereményt sorsolási bizottság jelenlétében, az automatikusan kapott
egyedi azonosító alapján történik 2018. október 3-án 13:00 órakor. A
nyertest a megadott kapcsolattartási adatok egyikén értesítjük (telefonon
vagy e-mailben).

4.2. NYEREMÉNYJÁTÉK SZAVAZÓKNAK

1 db Ötcsillagos hétvégi kikapcsolódás 2 éjszaka és 2 fő részére, a debreceni
Hotel Divinusban,
-büféreggelivel
-félpanziós vacsorával
-wellness és fitness részleg használatával
-vezetékes és wireless internet használat
-fürdőköpeny, papucs és törölköző bekészítése
-áfa

Felhasználható: 2019. március 31-ig a szállodával előre egyeztetett időpontban a
szabad helyek függvényében, kivéve ünnepi időszakok!

1 db - B
 alaton 28 Plus N3 városi bringa, amelynek e
 gyedi színét te magad
választhatod ki. A
 m
 egadott színskálából van lehetősége a nyertesnek A
nyeremény postán vagy futárral kerül kiszállításra díjmentesen a nyertes által
megadott címre. A nyeremény kőzbesítéséhez a nyertes postai adatait átadjuk a
nyereményt felajánló szponzornak, aki azonban a nyeremény kézbesítését
követően azonnal törli.

2 db - 2 személyre szóló Alkotásutca élményfestés,
2 db - 2 személyre szóló Bad Chicken VR kaland,
4 db - 6 fős Exit the Room szabadulószobás csapatjáték,

3 db - 1
 0 alkalmas speedfitness/TRX/infrashape bérlet az IDOL Speedfitness
Stúdiótól.
1 db - exkluzív belépő 2 fő részére a Szerethető Munkahelyek Díj Gálára
- 35 darab ZEN hal, kacsa és egyéb figura kerül Napi nyereményként
kisorsolásra.
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.

4.3. NYEREMÉNYJÁTÉK RENDELKEZÉSEK

A nyereménysorsoláson az vesz 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-mail küldd 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, amennyiben maradéktalanul. 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 a profiljában megtehet, törlésre kerülnek
valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál. Szavazóként a 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, 2018. szeptember 2.

