Nyereményjáték-szabályzat / Facebook Játék
„Cukiságverseny”
(2021.05.10. -2021.05.23.)
Kulcspatikák Zrt.
A „Cukiságverseny” nyereményjátékban („Játék”) automatikusan részt vesz mindenki („Játékosok”),
aki a promóciós időszakban (2021.05.10. -2021.05.23.) kedveli/lájkolja a facebook.com/kulcspatikák
oldalát, valamint a Játékról szóló bejegyzés alá kommentben feltölt egy képet a saját háziállatáról.
A nevezés nem tartalmazhat, és nem támogathat nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen,
valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális
irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést és nem ütközhet a Facebook és általános hatályos
szabályzatával.
A Játék során a 2. pontban részletezett időpontban lezajló sorsoláson minden, a promóciós időszakban
a Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő érvényes választ adó Játékos vesz részt.
A sorsolás során az érvényes nevezéseket a minden játék-feltételt teljesítő Játékosok közül nem
nyilvános véletlenszerű, gépi sorsolás útján kisorsolásra kerül összesen négy Játékos (a továbbiakban
„Nyertes”).
A Nyertesek nyereménye:
3db állatgyógyászati termékekre felhasználható, 20.000 forint értékű vásárlási utalvány, amelyet a
Kulcs Patikák egyik központi patikájának online shopjában, a patikamax.hu oldalon használhatnak fel a
nyertesek.
1db „Basic” fekhely a nyertes által kiválasztott méretben és színben, az NR Dogs (Sofadress Kft.)
felajánlásában.
A jelen Nyereményjátékban való részvétel a jelen Nyereményjáték játékszabályzatának (a
továbbiakban: „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.
A Szervezésben részt vevő személyek a továbbiakban: „Játékos(ok)”; a Játékot szervező és lebonyolító
Kulcspatikák Zrt. (székhely: 2161 Csomád, József Attila utca 73.), a továbbiakban „Szervező”, valamint
a Progressive Bex Kft. (székhely: 1024 Budapest Retek utca 33-35. 6. em.), a továbbiakban
„Lebonyolító”

A Játék kizárólag személyes használatra készült, a nyeremény üzleti és kereskedelmi célú felhasználása
szigorúan tilos.
A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem
szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt.

1. A részvételre való alkalmasság menete
a) A Játékban csak a 18. életévüket betöltött és cselekvőképes devizabelföldi, magyar lakcímmel
rendelkező személyek vehetnek részt. A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy indoklás
nélkül elutasítson bármilyen nevezést.

b) A Nyereményjátékban („Játék”) automatikusan részt vesz mindenki („Játékosok”), aki a promóciós
időszakban (2021.05.10. -2021.05.31.) kedveli/lájkolja a facebook.com/kulcspatikák oldalát, valamint
a Játékról szóló bejegyzés alá kommentben feltölt egy képet a saját háziállatáról.
c) A Játékos által a képen esetlegesen megjelölt bármely ismerős személy csak 18. életévét betöltött
és cselekvőképes személy lehet.
d) Azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt jelen Játékszabály szerint érvényes nevezést adnak
le, részt vesznek a Játékban és a sorsoláson.
e) A Játékból ki van zárva a Szervező, a Megbízott, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt
vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.
2. A Játék időtartama
a) A játék időtartama: 2021.05.10. a posztolástól – 2021. 05.23. 23:59-ig tart.
b) Csak azok a nevezések vesznek részt a játékban, melyek ezen időintervallumon belül érkeznek a
Szervezőhöz.
c) Sorsolás időpontja: 2021.05.24. 12:00
d) A sorsolás nem nyilvános.
e) A sorsoláson 4 nyertes és nyertesenként 1 pótnyertes kerül kisorsolásra.
3. Nyeremények:
3db állatgyógyászati termékekre felhasználható, 20.000 forint értékű vásárlási utalvány, amelyet a
Kulcs Patikák egyik központi patikájának online shopjában, a patikamax.hu oldalon használhatnak fel a
nyertesek.
1db „Basic” fekhely a nyertes által kiválasztott méretben és színben, az NR Dogs (Sofadress Kft.)
felajánlásában.
A Nyertesek nevét a Szervező a Kulcspatikák Zrt. hivatalos Facebook oldalán
(facebook.com/kulcspatikák) a Játékhoz kapcsolódó poszt alatt, kommentben, valamint honlapján a
www.kulcspatikak.hu/nyeremenyjatek oldalon teszi közzé.
4. A Nyertes értesítése
a) A Szervező és/vagy a Lebonyolító ellenőrzi a Nyertesek jogosultságát és ezt követően a Nyertessel a
kapcsolatot a Facebookon keresztül, személyes üzenetben veszi fel. Ha a Nyertes bármely okból nem
elérhető 48 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.
Ez esetben kerül sor a pótnyertessel való kapcsolatfelvételre, amelyre az alapeljárás szabályai
tekintendők irányadónak.
5. A Nyeremény átvételével kapcsolatos információk
a) A Nyeremény át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja.
b) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.
c) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű
felelősséget és jogi következményt kizár.

d) A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
következményekért.
e) Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést
követő 48 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet,
helyette Szervező Pótnyertest hirdet ki.
6. Egyéb tudnivalók
a) A Szervező vagy a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy
jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért,
hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a
Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban
felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket
vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk.
A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.
c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az office@kulcspatikak.hu email
címen kérhető tájékoztatás.
7. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok
köre, az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés célja
A Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a Nyereményjáték lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja
A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A kezelt személyes adatok köre




Facebook profil azonosító
Név (nyertes esetén)
Postacím (nyertes esetén)

Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a
Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik).
A személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónapon belül törlésre kerülnek. Nyertesek
esetén a személyes adatok törlése a sorsolást követő 8. év végén kerülnek törlésre.
A Nyereményjátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a
Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Nyereményjátékosok személyes
adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal

arra, hogy a Nyereményjátékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre
figyelemmel.
A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos nyereményhez jutása esetén egyben
kifejezetten hozzájárul személyes adatai közül a nevezéskor megadott nevének, továbbá a nyerés
tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Megbízott nem vállal felelősséget a
Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes
tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett
beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden
felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.
Adatbiztonság:
A Szervező és a Lebonyolító megfelelő intézkedésekkel védi a Nyereményjátékos személyes adatait
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Nyereményjátékos személyes adatainak a
védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést
megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint
egymással arányban van.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Nyereményjátékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Nyereményjátékos kérheti a Szervezőtől:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező
írásban közli a Nyereményjátékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése
alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Nyereményjátékosra
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Nyereményjátékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon
belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Nyereményjátékos
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha a Nyereményjátékos másként kéri.
A Szervező a Nyereményjátékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen
biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Nyereményjátékosok:
office@kulcspatikak.hu
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, a Nyereményjátékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.
A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Nyereményjátékos kérésére történő törlése
esetén, a Nyereményjátékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan
megszűnik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Továbbá a Nyereményjátékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is
fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon:
+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Nyereményjátékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per a Nyereményjátékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.
A Szervező a Nyereményjátékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.

8. A Játékból való kizárás
A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Játékost, aki:
• álnéven működtetett Facebook-profillal vesz részt a Játékban
• a Játék során több profilt és/vagy e-mail címet használ
• kísérletet tesz a Játék tisztességtelen befolyásolására
• a Játék során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít
A Játék tisztaságának megóvásáért a Szervező technikai eszközöket és korlátozásokat vezethet be,
amiket – azok hatékonyságának biztosítása érdekében – előzetesen nem tesz nyilvánossá.
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