Regulamin Gry
Gracze mogą uzyskać dostęp do quizu konkursowego pt. „Kto jest największym fanem Gry o
Tron” na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/HBOPolska (dalej „Gra”,
„Quiz”). Organizatorem Gry jest HBO Holding Zrt. z siedzibą pod adresem: 1026 Budapeszt,
Riadó street 5. Magyarország, (dalej „Dostawca” lub „Organizator”).
Niektóre zadania dotyczące realizacji Gry oraz jej wdrożenia zlecone przez Organizatora realizuje
agencja wskazana przez Organizatora, tzn. U2U Kft. z siedzibą pod adresem: 4032 Debreczyn, Füredi
way 98, (dalej „Agencja”).
W Grze nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Agencji,
podmiotów organizacyjnie powiązanych z Organizatorem, partnerów sprzedażowych
Organizatora, agencji reklamowych współpracujących z Organizatorem oraz ich osoby bliskie w
rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat może wziąć udział w Quizie za pośrednictwem chatbota na
oficjalnej stronie HBO na Facebooku w okresie od 04 września 2017 r. do 24 października 2017 r.
(osoby, które rozpoczną Quiz, muszą zaakceptować jego zasady określone w niniejszym
Regulaminie). Zgodnie z zasadami Gry, każdy gracz zbiera punkty za udzielone poprawne
odpowiedzi w Quizie, a ponadto jest oceniany pod względem tempa udzielania odpowiedzi
(osiągniętego czasu). 50 najlepszych graczy wygra 50 ekskluzywnych pakietów z nagrodami
związanymi z „Grą o Tron”. Gracze otrzymają nagrodę stosownie do zajętego miesjca w rankingu.
Gracze, którzy będą posługiwać się fałszywym kontem na Facebooku, zostaną automatycznie
wykluczeni z Gry. Każdy gracz może zarejestrować się i/lub rozpocząć dany Quiz tylko raz.
Nagrody:
Zestaw nagród z logo "Gra o tron":
Miejsce 1.: 2 torby termiczne, figurka plastikowa, kieliszki, kubek, t-shirt, koszulka polo, ręcznik,
dzbanek, podkładka pod kubek, smocze jajo, torba, przypinka ze smokiem
Miejsca 2.-10.: Torba termiczna, kieliszki, kubek, t-shirt, ręcznik, dzbanek
Miejsca 11.-25.: 2 torby termiczne, kieliszki, kubek
Miejsca 26.-50.: Torba termiczna, kieliszki, kubek
Procedura Gry:
Gracze, aby wziąć udział w Grze, powinni wypełnić formularz Gry na oficjalnej stronie HBO na
Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/HBOPolska. Wszystkie pytania
dotyczą
„Gry o Tron” – serialu produkcji „HBO”. Odpowiedzi możesz znaleźć w serialu. Aby go obejrzeć,
wejdź do serwisu HBO GO dostępnego poprzez aplikacje lub na stronie www.hbogo.pl lub oglądaj
programy „HBO”. Aby zobaczyć pytania, Gracz powinien wejść posłużyć się chatbotem
(Messengerem) stronie dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/HBOPolska. Quizy
konkursowe będą publikowane trzy razy w tygodniu i będą zawierać 15 pytań. Do każdego pytania
podane będą trzy możliwości odpowiedzi, a Gracze będą musieli wybrać z nich jedną. Tylko jedna
odpowiedź jest prawdziwa. Gracze muszą znaleźć poprawną odpowiedź możliwie jak najszybciej.
Gracze otrzymają jeden punkt za poprawną odpowiedź i zero punktów za niepoprawną. Jeśli dwóch
lub więcej graczy osiągnie ten sam wynik końcowy, zostaną oni uszeregowani według osiągniętego
czasu. Szybkość udzielania odpowiedzi będzie kluczowym czynnikiem w ostatecznym rankingu
osiągniętych czasów (czas, jaki upłynął od udzielenia pierwszej do udzielenia ostatniej poprawnej
odpowiedzi, będzie monitorowany przez chatbota).
Czas, który upłynął pomiędzy poszczególnymi quizami, publiowanymi w w Czasie trwania Gry
nie będzie uwzględniany.
Gracze mogą sprawdzić aktualny ranking na „tablicy zwycięzców” przygotowanej na potrzeby Gry.

Zwycięzcy:
Na „tablicy zwycięzców” zostanie umieszczonych 50 graczy z najlepszymi wynikami wraz z ich
wynikami, ale bez osiągniętych czasów. Po zakończeniu Gry, pierwszych 50 graczy wejdzie do
„kręgu zwycięzców” (dalej „Zwycięzca”).
Czas trwania gry:
Od 04 września 2017 r. do 24 października 2017 r. Organizator nie będzie przyjmował żadnych
odpowiedzi po upływie tego terminu.
Liczba zwycięzców:
Liczba Zwycięzców wynosi pięćdziesiąt (50). Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem
lub osobą wyznaczoną przez Organizatora w celu odbioru nagrody w ciągu 5 dni
(kalendarzowych), w takim przypadku nagrodę otrzyma kolejny zwycięzca (zajmujący miejsce
poniżej pierwszej pięćdziesiątki) („Zwycięzca Rezerwowy”). Procedura ta będzie powtarzana aż
do momentu, kiedy zostanie wydanych 50 (pięćdziesiąt) nagród zgodnie z postanowieniami
Regulaminu. Zwycięzcy Rezerwowi będą kwalifikowani do odbioru nagród w kolejności według
rankingu na tablicy Zwycięzcy, o ile Zwycięzca spełni wszystkie warunki opisane w niniejszym
regulaminie i nie podlega wyłączeniu.
Powiadamianie Graczy i dostarczenie nagród:
O zajęciu przez gracza zwycięskiego miejsca, gracz zostanie powiadomiony na oficjalnej stronie
HBO na Facebooku oraz za pośrednictwem pośrednictwem konta na Messengerze gracza po
zakończeniu trwania Gry. Gracze mają 5 dni na udzielenie odpowiedzi zwrotnej za
pośrednictwem tego kanału komunikacji (Messenger) i podanie danych niezbędnych do
przesłania nagrody. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora w terminie trzydziestu (30)
dni od dnia otrzymania prawidłowych danych gracza do wysyłki. Istnieje tez możliwość
odebrania nagrody osobiście, w tym celu Organizator nawiąże kontakt ze Zwycięzcą, która
zadekllaruje możliwość odebrania nagrody osobiście.
Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań podatkowych, w tym zapłatę
odpowiedniego podatku dochodowego z tytułu wydania nagrody Zwycięzcy, zgodnie z przepisami
prawa.
Pozostałe postanowienia:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne lub
nieprawidłowe działanie techniczne (na przykład problemy z serwerem, problemy z Facebookem,
zamrożenie chatbota oraz/lub działanie siły wyższej itp.). w razie konieczności dokonania
weryfikacji gracza i/lub Zwycięzcy, Organizator uprawniony jest do zweryfikowania dostępnych
danych na koncie takiego gracza i/lub Zwycięzcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
problemy techniczne wynikające z ewentualnych zmian danych (danych kont Facebooka).
Organizator i podmioty biorące udział w realizacji Quizu nie ponoszą odpowiedzialności za
nieprawidłowości w przekazanych danych.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Quizie.
Postępowanie w zakresie danych osobowych oraz zasady polityki w tym zakresie:
Gracz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora,
który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych w rozumieniu orzepisów prawa,
zgodnie z przepisami prawa chroniącymi dane osobowe i regulującymi publiczne
udostępnianie danych do celów realizacji Gry. Dokonując rejestracji w Grze, gracz wyraża
zgodę na dostep i przekazanie Organizatorowi danych gracza publicznie dostępnych na koncie
gracza na Facebooku, tj. : imię, nazwisko, nick, adres e-mail, Facebook ID). Podczas Gry gracz
może opcjonalnie podać informacje o swoich zwyczajach dotyczących korzystania z usług
telewizyjnych.
Zgoda dotycząca marketingu bezpośredniego:
Poprzez dokonanie rejestracji w Grze, Gracz udziela wyraźnej, dobrowolnej i świadomej zgody
wobec HBO Holding Zrt. (1026 Budapest, Riadó street 5, Węgry), na prztwarzanie jego danych
osobowych, (w szczególności danych identyfikacyjnych dostępnych na Facebooku, w tym adres
mailowy, nawyki, dane kontaktowe), również dla celów badawczych i przesyłania informacji

handlowych, w tym w celu przekazania oferty handlowej przez Organizatora, w tym
podmioty, działające w imieniu
Organizatora, drogą elektroniczną. Powyższy zakres w zarządzaniu danymi obejmuje kwestie
związane z korzystanie z usług telewizyjnych przez Gracza, a także dane profilu i dane o
aktywności opublikowane na portalu społecznościowym Facebook. Dane mogą być
wykorzystywane przez Organizatora również do celów statystycznych. Osoba dokonująca
rejestracji/gracz może wycofać zgodę na swój udział w marketingu bezpośrednim pod adresem:
info@u2u.hu.
Zasady ochrony prywatności:
Organizator zapewni ochronę danych osobowych Graczy zgodnie z przepisami prawa. Dane
osobowy Graczy zostaną wykorzystane wyłacznie dla celów okreslonych w niniejszym
regulaminie, w szczególności dla celów realizacji Gry.
Administrator danych:
Informacje uzyskane na podstawie otrzymanych zgłoszeń są poufne, są porządkowane i
przetwarzane przez Organizatora oraz Podmiot Przetwarzający Dane, którym jest Agencja (U2U
Kft. 4032 Debreczyn, Füredi way 98) i mogą być przekazywane wyłącznie Organizatorowi.
Gracze, który chcą wziąć udział w Grze, powinni uprzednio zaakceptować niniejszy regulamin, w
tym postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ppoprzez akceptacje niniejszego
regulaminu, gracz oświadcza, że zapoznał się z treścią regualminu i go akceptuje, a ponadto
zapoznał się z nastęującymi informacjami:
a) przekazywaniem i przetwarzaniem danych zajmuje się Agencja,
b) numerem Organizatora dla celów przetwarzania danych jest: NAIH-65873,
c) gracz może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Grze oraz może usunąć swoją
rejestrację. W tym celu powinien skontaktować się z Organizatorem pod adresem: info@u2u.hu,
d) dane Zwycięzców mogą być wykorzystane przez Organizatora do dalszych celów marketingowych,
Przetwarzanie danych osobowych
Gracz, poprzez akceptację niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych, oświadcza, że Organizator może powierzyć spółce HBO Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 17, przetwarzanie danych osobowych gracza w
celu wsparcia Organizatora w prawidłowej realizacji Gry. W takim przypadku, po zakończeniu
okresu trwania Gry, HBO Polska Sp. z o.o. usunie dane osobowe uzyskane od Organizatora.
Okres zarządzania danymi:
Organizator może używać danych osobowych gracza do wyżej wymienionych celów do czasu
odwołania zgody przez gracza na przetwarzanie danych osobowych. Gracz może cofnąć zgodę
na przetwarzanie jego danych w każdej chwili, jednakże gracz oświadcza, że wyrażenie przez
niego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Grze, w tym
wydania nagród. Po złożeniu przez gracza oświadczenia w o odwołaniu zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych, dane takiego gracza nie będą przetwarzane przez Organizatora, w tym nie
będą wykorzystywane wykorzystywane do bezpośredniego kontaktu biznesowego/badania rynku/
badania opinii publicznej. Gracz może cofnąć swoją zgodę w każdej chwili zgodnie z zasadami
określoymi w niniejszym regualminie. Organizator może używać danych Gracza w celach
marketingowych do czasu złożenia rezygnacji przez Gracza. Dane potrzebne do ukończenia Gry (i
otrzymania nagrody) zostaną zniszczone po zakończeniu Gry konkursowej.
Poufność informacji i przepisy w zakresie ochrony danych osobowych:
Oragnizator i Agencja nie będą przekazywać danych osobowych garczy osobom trzecim nie
wskazanych w niniejszym regulaminie.
Bezpieczeństwo danych:
Organizator i podmioty, które zgodnie z niniejszym regulaminem będą mogły przetwrazać
dane osobowe, będą chronić dane osobowe gracza poprzez odpowiednie działania, w
szczególności zobowiązane są chronić je przed nieuprawnionym dostępem, zmianami,
przekazywaniem, ujawnianiem, usunięciem lub zniszczeniem, a także przed brakiem
dostępności z powodu przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia. Podmioty te zapewnią
ochronę danych osobowych gracza na najwyższym możliwym poziomie, a ponadto będą
zobowiązane do podjęcia wszelkich środków ochronnych w celu zapewnienia

bezpieczeństwa danych dotyczących graczy (niezbędne koszty/wydatki oraz poziom ochrony są
wzajemnie proporcjonalne).
Organizator i Agencja gwarantują, że zarządzanie danymi będzie odbywać się zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Organizator i Agencja, na żadanie gracza, niezwłocznie udzielą
graczowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych. Gracz, może za pośrednictwem
poczty elektronicznej: infor@u2u.hu zgłosić zapytanie dotycząceo przetwarzania jego danych
osobowych lub zgłosić wniosek o usunięcie lub poprawienia jego danych osobowych.
Hosting zapewnia Organizator.
Gracz przyjmuje do wiadomości, że zostanie wykluczony z Gry, jeśli zmieni lub usunie dane
niezbędne do rejestracji gracza w Grze, w tym dane niezbędne do wydania nagrody.
Po zakończeniu quizu Organizator zniszczy wszelkie dane niezbędne do zrealizowania Gry.

