KPMG Audit Unlocked játék – JÁTÉKSZABÁLYZAT
hatályos 2022.06.09-től

1. A Játék megnevezése: „KPMG Audit Unlocked játék”
2. A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”)
-

Szervezője: KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.; „KPMG”));
Lebonyolítója: EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (1094 Budapest, Páva utca 13.).

3. A Játék időtartama: 2022.06.09. – 2022.07.31.
4. A nyeremények:
A Játékban résztvevők között kisorsolásra kerül:
-

5 fő, akiknek a nyereménye fejenként egy JBL GO 3 Bluetooth hangszóró és egy
KPMG ajándékcsomag;
10 fő, akiknek a nyereménye fejenként egy-egy KPMG ajándékcsomag (tartalma egy
power bank, egy kulacs, egy vászontáska és egy vezeték nélküli töltő).

A Játékban 70%-os eredményt (17-ből 12 jó választ) elérő résztvevők automatikusan
jogosulttá válnak egy interjúlehetőségre a KPMG-nél. Az interjúlehetőség beváltásának
feltétele regisztráció a KPMG Karrieroldalán és jelentkezés leadása az „Auditor - pályakezdő
helyek (szeptemberi kezdéssel)” megnevezésű pozícióra.
5. A Játékban való részvétel feltétele:
A Játékban mindenki automatikusan részt vesz, aki a Játék időtartama alatt játszott a KPMG
Audit Unlocked játékkal (https://auditunlocked.kpmg.hu) és megadta nevét és e-mail címét a
Játék végén, elfogadta az ezen a linken elérhető Adatkezelési tájékoztatót és a sorsolás
időpontjáig hozzájárulását nem vonta vissza („Résztvevő”).
6. A sorsolás:
A Játék résztvevői között két sorsolást tartunk.
1. Az első sorsoláson a fejenként a JBL GO 3 és KPMG-s ajándékcsomag nyerteseit
sorsoljuk ki (5 nyertes és 2 pótnyertes).
2. A második sorsoláson a KPMG ajándékcsomagok nyerteseit (10 nyertes és 4
pótnyertes) sorsoljuk ki. A második sorsoláson az első sorsolás nyertesei már nem
vehetnek részt.
A sorsolás eszközeként random sorsolót használunk. Minden résztvevő neve bekerül egy
random sorsolóba: https://www.random.org/lists/, ami a Résztvevőket egy véletlenszerűen
rendezett listába sorolja.
Nyertesnek azok a személyek minősülnek
-

az első sorsolás esetében, akiknek a neve a lista első 5 helyére kerül,
a második sorsolás esetében, akiknek a neve a lista első 10 helyére kerül.

Pótnyertes azok a személyek minősülnek, akik az egyes sorsolásokon a nyertesek után
sorban következnek a listán.
A sorsolásokat követően a nyertesek e-mailben kapnak értesítést, amelyben tájékoztatást
kapnak a nyereményük átvételi helyéről és módjáról. A kapott e-mailre 3 napon belül várjuk a
választ, hogy a nyertes igényt tart-e a nyereményére. A pótnyertesek akkor lesznek jogosultak
a nyeremény átvételére, amennyiben az adott nyeremény vonatkozásában a nyertesek

valamelyike a részére biztosított 3 napos határidő alatt nem válaszol az email-re vagy a
nyereményt visszautasítja.
7. A sorsolás időpontja: 2022.08.01.
8. Kik vehetnek részt a Játékban?
A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, kivéve az EcoSim Üzleti
Szimulációk Kft. (1094 Budapest, Páva utca 13.) és a KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest,
Váci út 31.), a KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.), a KPMG Legal Tóásó
Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Váci út 31.) és a KPMG Global Services Hungary Kft. (1134
Budapest, Váci út 41.) munkavállalóit, valamint ezek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti - közeli hozzátartozói.
9. Egyéb rendelkezések
9.1

A többszöri feliratkozás nem növeli a nyerési lehetőségeket.

9.2
A maximális pontszámnál többet elérő Résztvevő, vagy jogosulatlanul pontot szerző
kizárható a Játékból.
9.3

A nyeremény visszautasítható.

9.4

A nyeremény másra átruházható, de más nyereményre nem váltható be.

9.5
A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a Nyertestől a vonatkozó
jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.
9.6
A Résztvevő a jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott adatainak megadása
után a jelölő négyzet kipipálásával elfogadja, tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek
ismeri el a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a jelen
Játékszabályzat 5. pontjában hivatkozott Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléshez.
Továbbá amennyiben az első három helyezett Résztvevő részt kíván venni a Szervező által
felajánlott interjún, hozzájárul a toborzási célú megkeresésekhez, amelyre az itt elérhető
Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik.
9.7
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését, vagy az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott célból megadott hozzájárulásának visszavonását a nyeremény átvétele előtt
kérelmezi.
9.8
Szervező jogosult a jelen
megváltoztatni.
9.9

Játékszabályzat feltételeit

bármikor, egyoldalúan

A jelen Játékszabályzat elérhető a https://auditunlocked.kpmg.hu weboldalon.

