A Glammies szavazásának hivatalos szabálya
A jelen szabályzat (a továbbiakban: a „Szabályzat”) a Ringier Hungary Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor
u. 11.) (a továbbiakban: a „Szervező”) által szervezett GLAMOUR Glammies szavazás (a továbbiakban: a
„Szavazás”) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.
A Szavazás jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Szervező által üzemeltett
https://glammies.glamour.hu/ hivatalos oldalon jelenik meg elektronikus formában a Szavazás időtartama alatt.
1. A Szavazás szervezője és lebonyolítója
A Szavazás szervezője és lebonyolítója a Szervező.
A Szavazásos a Szavazásban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit,
beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Szavazó tudomásul veszi, hogy a részvétel előtt
kötelessége előzetesen tájékozódni a Szavazásszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására
előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Szavazó jelen Szabályzatban foglalt
feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Szavazásban nem
jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Szavazót kizárólagos döntése alapján a Játékból
kizárni.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Szavazás nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.
2. A Szavazásban résztvevő személyek
A Szavazásban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen
Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen
Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Szavazás megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását
a Szavazás időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Szavazásból történő kizárás
bármely feltétele (a továbbiakban: a „Szavazó”).
A Szavazó a Szavazásban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és
azt feltétel nélkül elfogadja. A Szavazásban való részvétellel a Szavazó az adatkezelési rendelkezések
előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.
A Szavazásban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
▪ a Szervező, a Szavazás lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
▪ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.
3. A Szavazás időtartama
A Szavazás 2022. április 12. napján kezdődik és 2021. június 12.. napjáig tart. A Szavazás időtartamának
kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
4. A Szavazás leírása
A Szavazók feladata, hogy a Szervező által üzemeltetett glamour.hu oldalán, https://glammies.glamour.hu/
weboldalon kell szavaznia.
Egy nap, egy IP címről csak egy szavazatot áll módunkban elfogadni kategóriánként.
5. Adatkezelés
A Szavazók személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben
Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A Szavazásban való részvétel és a Szavazás során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő,
előzetes tájékoztatás birtokában történt.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a Szavazók önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló
nyilatkozata, amely a Játékban való regisztráció során a jelen Szabályzat elfogadásával – az erre szolgáló
mező megjelölésével – egyidejűleg megtörténik, továbbá a kisorsolt Szavazó(ok) esetén az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

6. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat a Szavazás tartama alatt történő módosítására.
A Szabályzat a Szavazás időtartama alatt elektronikus formában elérhető a https://glammies.glamour.hu/
weboldalon.
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