Segítő Kéz Kampány
Promóciós Szabályzata

1. A kampány szervezője
A Segítő Kéz kampány (a „Kampány”) szervezője a www.fressnapf.hu üzemeltetője, a
Fressnapf-Hungária Kft. (Cg.: 01-09-709539, 1097 Budapest, Népliget Center, A épület,
Könyves Kálmán krt. 11/c., a továbbiakban: „Fressnapf”).
2. A kampány időtartama és leírása
A Kampány 2016. november 21. 10.00 órától 2016. december 20. 10:00 óráig tart, ezt
követően szavazat leadására nincs lehetőség.
A Kampány a Fressnapf Facebook oldalán jelenik meg, a szavazás a
http://www.fressnapf.hu/segito-kez-allati-kuldetes/ aloldalon valósul meg. A Kampány
során a Fressnapf a kampányban részt vevő és annak ideje alatt legtöbb szavazatot kapott
három alapítvány részére anyagi támogatást nyújt állatvédő tevékenységükhöz:
1. helyezett: 1 000 000 Ft
3. Részvétel
A részvétel vásárláshoz, szolgáltatás igénybevételéhez nem kötött. A kampányban bárki
részt vehet és szavazhat.
A kampányban való részvételhez a felhasználónak az alábbi aloldalra kell belépnie:
http://www.fressnapf.hu/segito-kez-allati-kuldetes/.
Szavazni kizárólag az aloldalon megadott alapítványok valamelyikére lehet.
A belépés során regisztrációra, személyes adatok megadására nem kerül sor, azonban
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a leadott szavazat a felhasználó gépén cookie-ban
eltárolódik (részletesebben lásd. ’Cookie-k használata’ című 5. fejezet)!
4. Szavazás
A felhasználó a belépést követően adhatja le szavazatát az ott feltüntetett 3
alapítványok valamelyikére, a „Rá szavazok” gomb megnyomásával. Egyszerre csak egy
alapítványra adható le szavazat. Egy felhasználó többször is szavazhat, azonban 1 IP
címről 15 perc alatt legfeljebb 1 szavazat adható le.
5. Cookie-k használata
A szavazáshoz használt program a szavazás funkció igénybevételével a felhasználó
számítógépén sütit (cookie-t) helyez el, mely szavazásonként a leadott szavazatot
tartalmazza. Cookie használata nélkül a szavazás funkció nem működne megfelelően.
Kérjük, hogy a szavazás funkciót csak akkor használja, amennyiben ezt elfogadja.
A cookie a Fressnapf saját (nem harmadik személy) sütije, felhasználói adatokat nem
gyűjt és nem továbbít. Tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím
tárolása nem történik meg – a cookie önmagában semmilyen módon nem képes a
felhasználót azonosítani, csak gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy

bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, az adatcsere
számítógépek között történik meg.
Az alkalmazott cookie ú.n. állandó cookie, mely érvényességi ideje (30 nap) alatt a
felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódik, azonban az előre meghatározott
határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti is. A felhasználónak bármikor lehetősége
van a cookie-t törölni a használt böngészű beállítás menüjében.
6. Eredményhirdetés és támogatás
A Kampány lezárását és a szavazatok összesítését követően a Fressnapf a szavazás első
három helyezettjének nevét és szavazatszámát honlapján és a szavazás aloldalán 2016.
december 22 napján közzéteszi.
A Fressnapf a legtöbb szavazatot kapott alapítvány részére 2017. január 31-ig juttatja el
a támogatást.
A szavazás eredményeit a Fressnapf által alkalmazott szoftver rögzíti és automatikusan
összesíti, a számlálással és az eredménnyel kapcsolatos bármely jogorvoslat kizárt.
7. Vegyes rendelkezések
A Fressnapf kizárja felelősségét az aloldallal kapcsolatban, illetve a Felhasználó
számítógépével, internet kapcsolatával felmerülő technikai hibákért (hardware vagy
software hibák, lassú számítógép vagy Internet kapcsolat/elérhetőség, Internet
szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldal bármely okból történő
részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi
vagy nem emberi beavatkozás a Kampányba, így különösen, de nem kizárólagosan
számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).
A Fressnapf fenntartja a jogot a Kampány bármely okból történő részbeni vagy teljes
módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére bármely okból,
különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Kampány nem folytatható le a jelen
Szabályzatnak megfelelően.
A Fressnapf fenntartja a jogot a Kampány eredményének felhasználására a Kampányt
népszerűsítő média megjelenésekben, reklámokban.
A jelen Szabályzatra a magyar jog rendelkezései irányadóak.
A Kampány a Fressnapf saját kampánya amely a Facebookon jelenik meg. A Kampány
külső alkalmazás segítségével valósul meg, nem használ fel Facebook funkciókat. A
Fressnapf felel a Kampány jogszerű lefolytatásáért, a Facebook nem támogatja, nem
hagyja jóvá és nem végzi a Kampány szervezését, ahhoz nem nyújt segítséget, a Kampány
nem kapcsolódik a Facebookhoz.
A Fressnapf a Kampányt saját kockázatára szervezi és teljeskörűen mentesíti – ideértve
minden felhasználói, résztvevői igényt is – a Facebookot minden azzal kapcsolatos igény
alól.
Budapest, 2016. november 15.
Fressnapf-Hungária Kft.

