A 2016. évi Prima Primissima Közönségdíj Szavazás Szabályzata
1. JÁTÉK SZERVEZŐJE
A Prima Primissima Alapítvány
2. SZOLGÁLTATÁS CÉLJA
2.1. A 2016. évi Prima Primissima díj tíz kategóriájának harminc jelöltje közül – a szakmai
elismerésen kívül – a közönség által legtöbb szavazatot kapott Prima a Demján
Sándor által felajánlott 15 millió forinttal járó Közönségdíjban részesül.
2.2. A szolgáltatás célja, hogy a nézők szavazatukkal a számukra legszimpatikusabb
Prima-t (továbbiakban: jelölt) szavazatukkal hozzásegítsék ahhoz, hogy a 2.1
pontban hivatkozott Közönségdíjat elnyerje.
2.3. Minden szavazó részt vesz azon a nyereménysorsoláson, amelynek díja 1db (egy
darab) Mercedes-Benz A-osztály személygépkocsi a Pappas Autó Magyarország Kft.
és a Mercedes-Benz Hungária Kft. jóvoltából.
3. ALAPFOGALMAK
3.1. „Prima Primissima Közönségdíj szavazás” szolgáltatás: a 2016. szeptember 30-án
induló alapdíjas SMS alapú szolgáltatás. A szolgáltatás lényege, hogy a szavazás
keretében a résztvevők SMS-ben szavazhatnak az általuk választott Prima Primissima
jelöltre. Egy telefonszámról bármennyi szavazat leadható, azonban a sorsoláson 1
(egyszer) jogosult részt venni az adott telefonszám! (továbbiakban: Szolgáltatás).
3.2. Résztvevők: az alapdíjas SMS szolgáltatást igénybevevő bármely
a) hazai mobiltelefon-szolgáltató, 4. pont szerinti ügyfele, aki olyan előfizetői vagy
kártyás csomaggal rendelkezik, melyből alapdíjas SMS indítható;
b) külföldi mobiltelefon-szolgáltató, 4. pont szerinti ügyfele, aki olyan előfizetői
vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből alapdíjas SMS üzenet küldésére
van lehetőség Magyarország irányába.
3.3. Szavazók: érvényes szavazatot leadó résztvevők
3.4. Szavazat: a résztvevők által küldött alapdíjas SMS üzenet.
3.5. Érvényes szavazat: az az alapdíjas beérkezett és feldolgozott SMS üzenet, mely a
szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkezik meg a Vodafone által
üzemeltetett szerverre. A szavazás időtartamának kezdete előtt és befejezése után
érkezett üzenetek érvénytelenek, továbbá a szavazatok beérkezési időpontjának
meghatározásául szerverre történő beérkezési időpontja az irányadó. Az érvényesen
leadott szavazatok után a szavazó részt vesz a nyeremény kisorsolásában.
(Sorsolásból való kizárt szavazatokról ld. 3.8 pont).
3.6. Nyeremény: a 2.3 pontban meghatározott tárgynyeremény.
3.7. Kampány: a Prima Primissima Alapítvány által alapított Közönségdíj
médiakommunikációs
eszköz
útját
bármilyen
formában
megvalósuló
figyelemfelhívás, illetve egyéb tájékoztatás.
3.8. Kizárt szavazatok: a 3.1 pont szerinti szavazathatárt meghaladó szavazatok a 7. pont
szerinti sorsolásban nem vesznek részt.
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4. SZAVAZÁSBAN RÉSZTVEVŐK
4.1. A szavazásban részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú
természetes személy, aki Magyarországon él és itt tartózkodási-, vagy lakóhellyel
rendelkezik.
4.2. A szavazásban nem vehet részt:
a) a Prima Primissima Alapítvány és a Vodafone Magyarország Zrt. vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek –
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (’Ptk.’) 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti - közeli hozzátartozói,
b) egyéb, a játék lebonyolításában közvetlenül közreműködő cégek és személyek,
valamint ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
c) azon személyek, akik 2003-2015. év között nyertek a sorsoláson, valamint ezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

5. SZAVAZÁS MENETE
5.1. Szavazni kizárólag SMS-ben lehet, és egy SMS-ben maximum egy szavazat küldhető
el.
5.2. A szavazatokat az alábbi telefonszámon lehet leadni: +36-70-707-7000
5.3. A telefonos – beleértve az SMS-ben történő szavazást is – szavazás időtartama:
2016. szeptember 30. 08.00 – 2016. november 30. 12.00
5.4. A résztvevő a szavazatának leadásával hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén neve
közzétételre kerüljön a kampány során felhasznált médiumok bármelyikében,
valamint a Prima Primissima Díjátadó Gálán. A sorsolásra közjegyző jelenlétében a
Prima Primissima Díjátadó Gálát megelőzően 2016. december 1-én kerül sor.
5.5. Az érvényes szavazat leadásáról a szavazók minden esetben válasz SMS-t kapnak a
Vodafone Magyarország Zrt.-től, amely tartalmaz egy
a) általános köszönetnyilvánítást;
b) tájékoztatást arról, hogy a szavazó az adott szavazatával a sorsoláson való
részvételre jogosulttá vált;
c) figyelemfelhívást arra, hogy egy telefonszám legfeljebb 1 (egyszer) szerepelhet
érvényesen a sorsoláson a Prima Primissima Közönségdíj Szavazási
Szabályzatára figyelemmel.
5.6. A szavazás időtartama alatt egy telefonszámról óránként csak egy szavazat érvényes.
Az érvénytelen szavazat visszautasításáról a Vodafone Magyarország Zrt. válasz SMSt küld a szavazónak.
6. JELÖLTEK KÓDJAI:
MAGYAR IRODALOM
Ács Margit (író, műkritikus)
Rónay László (irodalomtörténész, tanár)
Vámos Miklós (író, műsorvezető)

SMS kód: 1
SMS kód: 2
SMS kód: 3
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MAGYAR SZÍNHÁZ– ÉS FILMMŰVÉSZET
Andorai Péter (színművész)
Kútvölgyi Erzsébet (színművésznő)
Marton László (színházi rendező)

SMS kód: 4
SMS kód: 5
SMS kód: 6

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET
Benkő Imre (fotográfus, fotóriporter)
Bukta Imre (képzőművész)
Olasz Ferenc (fotográfus, filmrendező)

SMS kód: 7
SMS kód: 8
SMS kód: 9

MAGYAR TUDOMÁNY
Dr. Bihari Mihály
(jogász, politológus, Professor Emeritus, az MTA doktora)
Maróth Miklós (klasszika-filológus, orientalista)
Prof. Dr. Perner Ferenc
(sebész, professzor emeritus, az orvostudományok doktora)

SMS kód: 10
SMS kód: 11
SMS kód: 12

MAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉS
Földes Imre (zenetörténész, zenepedagógus, ny. egyetemi tanár) SMS kód: 13
Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola
(hátránykompenzáló pedagógiai módszert használó iskola)
SMS kód: 14
Szarka Attila (gyógypedagógus, pszichopedagógus, szupervizor) SMS kód: 15
MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTŐMŰVÉSZET
Pelényi Margit (okleveles építészmérnök)
Tima Zoltán (építész)
Winkler Barnabás DLA (építész)

SMS kód: 16
SMS kód: 17
SMS kód: 18

MAGYAR SAJTÓ
Baraczka Eszter (újságíró, a közmédia brüsszeli tudósítója)
Oplatka András (történész, újságíró, műfordító)
Végh Alpár Sándor (tárcaíró, publicista)

SMS kód: 19
SMS kód: 20
SMS kód: 21

MAGYAR SPORT
Földi Imre (olimpiai bajnok súlyemelő, edző)
Kőbán Rita (kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, kajakedző)
Sákovicsné Dömölky Lídia
(olimpiai bajnok vívó, szakedző, szakíró)

SMS kód: 22
SMS kód: 23
SMS kód: 24

MAGYAR NÉPMŰVÉSZET ÉS KÖZMŰVELŐDÉS
Maczkó Mária (népdalénekes)
Mikulás Ferenc (stúdióvezető, producer, fesztiváligazgató)
Szokolay Dongó Balázs (népi hangszeres szólista)

SMS kód: 25
SMS kód: 26
SMS kód: 27

MAGYAR ZENEMŰVÉSZET
Balázs János (zongoraművész)

SMS kód: 28
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Medveczky Ádám (karmester, címzetes egyetemi tanár)
Dr. Vigh Andrea
(hárfaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora)

SMS kód: 29
SMS kód: 30

7. SORSOLÁS MENETE
7.1. Az érvényes szavazatot leadó telefonszámok (a 3.8 pont szerint kizárt szavazatok
kivételével) egy adatbázisba kerülnek, majd a Szervező közjegyző jelenlétében
elektronikusan - véletlenszerű algoritmus segítségével - kisorsolja a nyertest, melyről
jegyzőkönyv készül.
8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
8.1. Időnként előfordulhat, hogy a mobilszolgáltatón, illetve a Szervezőn kívülálló okból a
szolgáltatás nem használható. A szavazás feltételeinek elfogadásával a szavazó
tudomásul veszi, hogy a szavazás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn kívül
álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség,
kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása.
8.2. A Szervező kizárja a felelősségét a szolgáltatás - 8.1 pontban foglalt - hibáiból adódó
esetlegesen bekövetkező károk vonatkozásában.
9. NYERTES KIÉRTESÍTÉSE
9.1. A nyertest telefonon értesíti ki a Szervező 2016. december 1-én 8.00 és 19.00 óra
közötti időszakban, ezért a kiértesítés ideje alatt figyeljék a szavazatot leadó
készüléket! A kiértesítés során a Szervező egyben tájékoztatja a nyertest a
nyeremény átvételének feltételeiről.
9.2. A kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található
hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza a Szervező közjegyző
jelenlétében a sorsolás után és azt jegyzőkönyvben rögzíti.
9.3. Amennyiben a nyertes a nyertes szavazatot leadó telefonszámon nem elérhető
(nincs térerő, a hívott személy a telefont nem veszi föl, a készülék ki van kapcsolva,
üzenetrögzítő válaszol a hívásra stb.), a kiértesítést a Szervező operátora a sorsolás
napján december 1-én - a 9.1 pontban foglalt időszakban - 20 alkalommal
megkísérli.
9.4. Amennyiben a 9.1 pontban foglalt időszakban a Szervező nem tudja elérni a
nyertest, vagy a nyertes személye a jelen Szabályzat 4. pontjába ütközik, ebben az
esetben a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, és a
nyereményt a Szervező újra sorsolja az érvényes szavazatot leadó telefonszámok
közül.
9.5. A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az
alábbiak szerint köteles megadni:
a) név; anyja neve; születési hely és idő;
b) személyi igazolvány szám és adóazonosító jel.
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9.6. A nyeremény átvételekor a nyertesnek igazolnia kell a Szervező felé, hogy az általa a
szolgáltatás során használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezésre került,
díjtartozása a telefonszolgáltató felé nem áll fenn, továbbá nyilatkoznia kell arról,
hogy személye nem ütközik a jelen szabályzat 4. pontjába.
9.7. A nyertes a nyeremény átvételével - külön díjazás, vagy bármely egyéb
ellenszolgáltatás nélkül - hozzájárul, hogy
a) a nyeremény átadásáról kép, hang/filmfelvétel (továbbiakban: Felvétel)
készüljön, amelyet a Szervező által megbízott médiaszolgáltató korlátozás nélkül
nyilvánossághoz közvetítés céljából bemutathat;
b) a nyertes nevét és személyét (értve ezalatt kép vagy tv-s megjelenést,
szereplést) a Szervező promóciós célokra felhasználhatja, vele - kép,
hang/filmfelvétel formájában - interjút készíthetnek (továbbiakban: Interjú),
amelyet a Szervező saját kapacitásának igénybevételével vagy külön erre
szakosodott külső személy - különösen közszolgálati médiaszolgáltató – által
rögzítheti bármilyen módon, véglegesen vagy időlegesen, továbbá azt területi és
időbeli korlát nélkül a nyilvánossághoz közvetítés céljából alkalmas bármely
technológia útján felhasználhatja. A nyertesnek a promóciós és interjús
szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig (szükség szerint)
rendelkezésre kell állnia.
10. NYEREMÉNY ÁTADÁSA
10.1.A nyertes hiteles és teljes körű azonosítást követően veheti át a nyereményt.
10.2.Nyertesnek ismeri el a Szervező azt a szavazót, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
a) ismeri a szavazatot leadó telefonkészülékhez tartozó telefonszámot, ahonnan a
szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal igazolni is tudja, hogy
ő vette igénybe a szolgáltatást;
b) ismeri a szavazatot leadó telefonkészülékhez tartozó előfizető vagy
kártyatulajdonos nevét, és annak engedélyével szavazott, illetve ezzel a névvel
tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.
11. ADATKEZELÉS
11.1.A Szervező a szavazó által megadott, illetve 9.5 pont szerinti személyes adatát
bizalmasan kezeli a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
11.2.A szavazó hozzájárul, hogy a 9.5 pont szerinti személyes adatokat a Szervező által
megbízott adatkezelő (Vodafone Magyarország Zrt.; székhely: 1096 Budapest,
Lechner Ödön fasor 6, cégj.szám: Cg. 01-10-044159) és ennek megbízott
adatfeldolgozói a szavazás lebonyolítása céljából a szükséges mértékben felhasználja
és kezelje. A szavazók adatait a Szervező a sorsolást követően legfeljebb 120 napig
őrzi meg, ezen időpontot követően megsemmisíti. Mind a Szervező, az adatkezelő és
a megbízott adatfeldolgozók, a személyes adatokat az az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.)
rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.
11.3.Az adatszolgáltatás önkéntes. A részvevő a személyes adataira vonatkozó jogainak
megsértése esetén az Info.tv. szerinti jogorvoslati lehetőségekkel élhet.
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11.4.A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a jelen szabályzatban
hivatkozott személyeken kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.
12. VEGYES RENDELKEZÉSEK
12.1.Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség
kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
12.2.A Szervező a jelen szabályzat 5.4., 9.3., 9.4. pontja tekintetében fenntartja az
egyoldalú változtatás jogát.
12.3.A Szervező a jelen szabályban nevesített nyereményen túlmenő egyéb nyereményt
nem sorsol.
12.4.A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre vagy más nyereményre át nem
váltható.
12.5.A szavazó a szavazással, részvétellel, illetve az SMS elküldésével
a) automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot;
b) elismeri, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadja, a szavazáshoz
kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az általa a jelen szabályzat szerint megadott személyes adatokat a Szervező a
szabályzatban foglalt célból a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és
ideig nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt a jelen szabályzat szerint 3.
személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

Budapest, 2016. szeptember 30.
Prima Primissima Alapítvány
Szervező
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