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

1. SZERETHETŐ MUNKAHELY DÍJ 2019 verseny

A verseny 2019. május 1-én 10:00 órakor indul, a díjra lehetősége van nevezni
minden, a DreamJo.bs-on regisztrált és publikált cégnek cégmérettől függetlenül.
A nevezők közül a legtöbb szavazatot begyűjtő 100 KKV és 25 nagyvállalat kerül
díjazásra. A díjazottak részére 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, azonban idén először nevezhetnek külföldi cégek is.

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 Munkahelyek Díjat (továbbiakban: Díj) 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 .

3. A Versenyben való részvétel feltételei
3.1 RÉSZTVEVŐK

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

(3.1.1.) a versenyen minden DreamJo.bs-on regisztrált és publikált cégnek
lehetősége van részt venni cégmérettől és lokációtól függetlenül;

(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 a versenyben, amelyek
Együttműködő Partnerként nyereményt ajánlottak fel a nevező cégeknek,
szavazóknak, akinek a képviselője a szakmai zsűriben szerepel, illetve cégek, akik
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 10:00 perckor indul és szeptember 30. 23:59
percig tart. Nevezni a www.dreamjo.bs oldalon regisztrált, kész cégprofillal is
lehet a cég dashboardján a “nevezek a cégprofilommal” gomb megnyomásával.
A nevezést 2019. augusztus 31-ig van lehetősége a cégeknek visszavonni.
A nevezés magyar vagy angol nyelven 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 a

szavazók a cégekre nem direktben szavaznak, hanem algoritmus osztja szét a
cégeket a szavazók között egyenlő arányban. Így minden nevezett cégre egyenlő
arányban érkezhet szavazat. Kivételt képez a Dolgoznék itt különdíj, ahol azok
között a cégek között, akikre a legtöbben szavaztak a Dolgoznék itt gombra
kattintva a verseny ideje alatt -KKV és nagyvállalati kategóriákban - extra
nyereményeket sorsolunk ki.

A szavazás menete:

1. A szavazás regisztrációhoz kötött.
2. Minden szavazási körben öt, véletlenszerűen kisorsolt cégprofilokat jelenít
meg az algoritmus, ahol a szavazók 1-10-es skálán pontozzák aszerint,
mennyire tartják őket szerethető munkahelynek és jelölik, hogy szívesen
dolgoznának e ott, vagy sem.
● Érdemes az öt céget egyben értékelni, mivel a szavazás végén még egyben
átnézhetőek, és módosíthatóak az értékelések.
● Többször is lehet szavazni: minden nap 3x5 céget tudnak a szavazók
értékelni, így nagyobb eséllyel indulhatnak az izgalmas nyereményekért.
A szavazók pontszámai fogják eldönteni, hogy mely cégek jutnak be a díjazott
cégek közé. A szavazási időszak 2019. október 1-től 31-ig tart.

Minden cégprofil értékelés végén a szavazó feliratkozhat a Dolgoznék itt
céglistára, amennyiben IGEN-nel szavaz a Dolgoznék itt kérdésre kattintva. A
feliratkozással a Szavazó hozzájárul ahhoz, hogy az általa megjelölt cégekkel
kapcsolatos hírlevéllel (állásajánlattal, hírekkel) a verseny Kiírója felkeresse.

A szavazás során két kategóriából kerülnek ki a díjazottak: KKV és nagyvállalati
kategóriából. A nyertesek a www.szerethetomunkahelyek.hu oldalon lesznek
elérhetőek az eredményhirdetést követően. Minden díjazott e-mailben kerül
kiértesítésre az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül.

Az alábbi s zakmai különdíjak k
 erülnek odaítélésre a TOP 125 Szerethető
Munkahely között a Szerethetőségi Cégindex Módszertan alapján:
Mikrovállalat kategória:
● Employer Branding Különdíj
● HR Különdíj
Kisvállalat kategória:
● Employer Branding Különdíj
● HR Különdíj
Középvállalat kategória:
● Employer Branding Különdíj
● HR Különdíj
Nagyvállalat kategória:
● Employer Branding Különdíj
● HR Különdíj
● Munkavállalói- és Ügyfélélmény Különdíj
Továbbá
● Média Különdíj
● Y Generációs Különdíj
● DreamJo.bs Dolgoznék Itt Különdíj KKV kategóriában
● DreamJo.bs Dolgoznék Itt Különdíj Nagyvállalat kategóriában.
A különdíjak és a Top 125 Szerethető Munkahelyek Díj kiosztása 2019. november
21-én, a Díjátadó keretében kerül átadásra.

4. NYEREMÉNYJÁTÉK

4.1. NYEREMÉNYJÁTÉK CÉGEKNEK

A nyereményjáték időszaka egyben a nevezés időszaka, azaz 2019. május 1-én
10:00-kor indul és szeptember 30. 23:59 percig tart. A nyereményjátékban azok
a cégek vehetnek részt, akik publikálták a nevezési időszakban a cégprofiljukat
és neveztek a versenyre a w
 ww.dreamjo.bs oldalán.

1. A TOP 125 cég nyereménye a
 BIX jóvoltából - Basic 6 hónapos előfizetés,
továbbá
azok között a cégek között, akik beépítették az oldalon lévő HR-badge-eket a
cégprofiljukba, az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra 9 kategóriában:
Nyeremény
kategória
"egészségtudatos"

Nyeremény
felajánló
Mártogatós
Catering

"környezettudatos" CX-Ray

"családbarát"
"kutyabarát"
"távmunka"

Gulyásbomba
DAIGE
DEVMADS

db

Nyeremény, nyeremények
megnevezése

1

20 fős mártogatós office catering
plus csomag

1

CX-Ray vállalati felmérés,
szervezeti hálózatelemzés

1

10 db-os Gulyásbomba csomag a
Szent István körúti
Gulyásbombázóba

1

Kiváló dolgozó póló (3 db) kiváló
csapatoknak

1

Egy éves StoriesOnBoard
előfizetés ajándékcsomag

1

10 fős csapatépítő reggeli a MOM
SPORT CSERPES Tejivóba

"home office"

Cserpes Tejivó

"utazási lehetőség"

Árvay Családi
Pincészet (Rátka,
Tokaji borvidék) 1

20 fős csapatépítő borkóstoló
élmény

"sokszínű és
befogadó"

EXIT the room

"társadalmi
felelősségvállalás"

Guba Szilvia,
Business Coach
és HR Tanácsadó 1

18 fős kalandos szabadulószobás
csapat élmény

1

Vezetői interjútechnika tréning
interaktív modulokkal 2-6 fő
részére

Akikre a verseny során a legtöbben szavaztak a “Dolgoznék itt” gombra kattintva,
azok- KKV és nagyvállalati kategóriákban - garantált nyereményt kapnak az
alábbiak szerint:
Dolgoznék itt - KKV

DreamJo.bs

1

1 éves GOLD Business Profile

Dolgoznék itt Nagyvállalat

DreamJo.bs

1

1 éves GOLD Business Profile

1

Irodai design fal megtervezése a
nyertes vállalkozáshoz illeszkedő
stílusban

5

BIX PRO előfizetés kis- és
középvállaltoknak

5

BIX ENTERPRISE előfizetés
nagyvállalatoknak

1

10 fős csapatépítő reggeli a MOM
SPORT CSERPES Tejivóba

DAIGE

1

Kiváló dolgozó póló (3 db) kiváló
csapatoknak

DreamJo.bs

1

Cappuccino hirdetési csomag

Your Perfect Design

További
nyeremények
nevezőknek

BIX
BIX
Cserpes Tejivó

A nyeremények postai úton vagy online formában kerülnek kézbesítésre és azok
beváltásával kapcsolatos részleteit minden esetben a nyereményt felajánló
együttműködő partner egyezteti a nyertesekkel. A nyeremények felajánlásával és
átadásával kapcsolatban a Szervezőt nem terheli felelősség, annak beváltási
feltételei a 4. 3-as pontban találhatóak.

4.2. NYEREMÉNYJÁTÉK SZAVAZÓKNAK

Nyeremény, nyeremények
megnevezése
Nyeremény felajánló

db

Hotel Divinus*****

1

2 éjszakás wellness hétvége Superior
szobában 2 fő részére

Neuzer

1

NEUZER BALATON PREMIUM 28 N3 bringa

Plukkido

1

Plukkido izgalmas, mesékkel életre
kelthető mágneses táblajátékok

CodeBerry School Kft.

2

1 éves CodeBerry előfizetés

Cserpes Tejivó

2

2 fős reggeli a MOM SPORT CSERPES
Tejivóba

Biciklizing.hu

1

elektromos kerékpár havi bérlet

Exit the room

1

6 fős baráti szabadulószobás élmény

Móra Könykiadó

3

könyvcsomagok a család minden tagjának

Pocketguide

1

PocketGuide kupon

A nyeremények postai úton vagy online formában kerülnek kézbesítésre és azok
beváltásával kapcsolatos részleteit minden esetben a nyereményt felajánló
együttműködő partner egyezteti a nyertesekkel. A nyeremények felajánlásával és
átadásával kapcsolatban a Szervezőt nem terheli felelősség, annak beváltási
feltételei a 4. 3-as pontban találhatóak.

4.3. NYEREMÉNYEK BEVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Mártogatós Catering - 1db 20 fős mártogatós office catering plus csomag
A felajánlott nyeremény értéke 55 000 Ft. Budapesti kiszállítással, hétköznap
8-18 között, a nyeremény átadástól számított 90 napon belül felhasználandó.

CX-Ray - 1 db CX-Ray felmérésére elkölthető kupon amely felhasználható
szervezeti hálózatelemzésre, prediktív elégedettség felmérésre, nem-ítélkező
360-fokos értékelésre vagy pulse felmérésre. A nyeremény értéke 500 000 Ft.

Gulyásbomba - 1 db 10 db-os Gulyásbomba csomag, amely beváltható a
Szent István körúti Gulyásbombázóba t etszőleges bombákra.

DAIGE - 2 db Kiváló dolgozó pólók csapatonként 3 db (összesen 6 db). A
nyeremény összértéke: 2 x 35 970 Ft. Az év végi készletekre való tekintettel a
pólók a márka által meghatározott színben és méretben kerülnek átadásra,
melynek határideje 2020. január 31.

DEVMADS - 1 db - Product Management Booster Csomag, azaz egy éves
StoriesOnBoard előfizetés a legmagasabb PRO csomagra 10 editornak és
korlátlan számú viewer-nek, prémium onboarding, havi egy óra live support egy
éven keresztül, ingyenes hozzáférés minden online képzéshez, ingyenes
hozzáférés oktató anyagokhoz.

Cserpes Tejivó - 2 db 10 fős csapatépítő reggeli és 1 db 2 fős reggeli a MOM
SPORT CSERPES Tejivóba. A nyeremény beváltással kapcsolatban a sorsolást
követően egyeztet a partner a nyertessel.

Árvay Családi Pincészet (Rátka, Tokaji borvidék) 1 db 20 fős csapatépítő
borkóstoló élmény, melynek értéke 180 000 Ft. A beváltási határidő: 2020október 30. A nyeremény beváltással kapcsolatban a sorsolást követően
egyeztet a partner a nyertessel.

Exit the room - 1 db 18 fős kalandos szabadulószobás csapat élmény, és 1
db 6 fős szabadulószobás csapat élmény. A nyeremény beváltással
kapcsolatban a sorsolást követően egyeztet a partner a nyertessel.

Guba Szilvia, Business Coach és HR Tanácsadó - 1 db Vezetői
interjútechnika tréning interaktív modulokkal 2-6 fő részére. A tréning egy
munkanapot vesz igénybe, pontos időtartama függ a tréningen részvevők
számátől is, mivel az tartalmaz interaktív modulokat. A felajánlott tréninghez a
nyertes cég biztosítja a helyszínt. Felhasználás a nyeremény kisorsolását követő
3 hónapon belül lehetséges
Budapesten, illetve a Dél - Budai régió
vonzáskörzetében (Diósd, Érd, Budaörs, Törökbálint), ahol
a kiszállást
tartalmazza a felajánlás, azonban a nem említett régiókon kívül felárral jár. A
további részleteket a nyeremény beváltással kapcsolatban a sorsolást követően
egyeztet a partner a nyertessel.

DreamJo.bs - 2 db GOLD Business Profile csomag, melynek értéke
egyenként 200 000 Ft. A nyeremény beváltással kapcsolatban a sorsolást
követően egyeztet a partner a nyertessel.

Your Perfect Design - 1 db  irodai design fal megtervezése a nyertes
vállalkozáshoz illeszkedő stílusban és témában, 50.000 Ft értékben.A beváltási
határidő 2020.03.31. A tervezéshez kapcsolódó egyeztetés és a nyomdakész terv
átadása is online zajlik majd a felek között. A további részletekről a sorsolást
követően egyeztet a partner a nyertessel.

BIX - 5-5 db B
 IX PRO előfizetés kis- és középvállaltoknak és BIX ENTERPRISE
előfizetés nagyvállalatoknak. A felajánlott nyeremények értéke 500 00 Ft és 1
millió forint. A
 további részletekről a sorsolást követően egyeztet a partner a
nyertessel.
DreamJo.bs - 1 db Cappuccino hirdetési csomag, melynek értéke 100 000 Ft.

Hotel Divinus***** - 1 db 2 fő részére szóló, 2 éjszakás pihenés Superior
szobában, büféreggelivel, helyben készült a'la minute ételekkel, -félpanziós
vacsorával a szálloda Dominus éttermében,
-wellness és fitness részleg
használatával, -vezetékes és wireless internet használat, -fürdőköpeny, papucs
és törölköző bekészítése. Foglaláskor választható szolgáltatás: Welcome

limonádé elfogyasztása vagy felnőttek részére egy alkalommal 6 perc szolárium
használat. Felhasználható: 2020. január 2 - 2020. december 23-ig a szállodával
előre egyeztetett időpontban a szabad helyek függvényében, kivéve ünnepi
időszakok!

Neuzer - 1 db NEUZER BALATON PREMIUM 28 N3 bicikli a
 gyártó által
felajánlott választható színekben, házhozszállítással. A további részletekről a
sorsolást követően egyeztet a partner a nyertessel.

Plukkido - 1 db Plukkido táblajátékok. A nyeremény beváltással kapcsolatban
a sorsolást követően egyeztet a partner a nyertessel.

CodeBerry School Kft. - 2 db 1 éves CodeBerry előfizetés, értéke egyenként
59.900 Ft). A nyeremény beváltással kapcsolatban a sorsolást követően egyeztet
a partner a nyertessel.

Biciklizing.hu - 1 db elektromos kerékpár havi bérlet. A nyeremény
beváltással kapcsolatban a sorsolást követően egyeztet a partner a nyertessel.

Móra Könykiadó - 3 csomag könyvcsomag a család minden tagjának (felnőtt
és gyermek). A nyeremény beváltással kapcsolatban a sorsolást követően
egyeztet a partner a nyertessel.

Pocketguide - 1 db PocketGuide kupon, értéke 100 EUR. A nyeremény
beváltással kapcsolatban a sorsolást követően egyeztet a partner a nyertessel.

4.4. 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 sorsolás időpontja: 2019. november 4. 14:00 óra, helyszín:
DreamJo.bs Zrt. 1015. Budapest, Toldy Ferenc utca 80,

A Szervező a nyertesek értesítését a szavazók által a regisztráció során megadott
e-mail címen kísérli meg és a nyeremény beváltásához szükséges adatokat (a
nyereményt felajánló partner elérhetősége, beváltásái feltételek stb.) online vagy
offline formában juttatja el a nyerteseknek. 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 sem érkezik válasz 5 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 két módon lehetséges,

-

a

regisztrálók

kérésére

személyes

adataik

törlésre

kerülnek

az

adatkezelőnél és felhasználónál,
-

a személyes profiljukban maguk is megtehetik.

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!

nyereményjátékban a Dreamjo.bs Zrt. alkalmazottai nem vehetnek részt.

Budapest, 2019. szeptember 30.
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