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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
 
 

 
 
 
Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a @bendeofficial hivatalos Facebook oldalán meghirdetett és 
közzétett ingyenes nyereményjáték feltételeit rögzíti. 
 
A játék szervezőjének adatai: 
 
Bende Gábor egyéni vállalkozó  
Székhelye: 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 8. 
Fióktelep: 1084 Budapest, József utca 36. 
Nyilvántartási szám: 2984832 
Nyilvántartást vezető hatóság: Belügyminisztérium 
Adószáma: 41152386-2-27 
Adatvédelmi azonosító: ..................................... 
 
A @bendeofficial facebook oldal fejlesztését a ……….. végzi. 
 
 
A weboldal tárhelyszolgáltatója …………………………. 

 
 
A nyereményjátékban résztvevő jelentkező a részvétellel egyidejűleg kijelenti, hogy elfogadja a jelen 
Nyeremény Szabályzat, valamint Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el az abban foglaltakat. 
 

1) Részt vevő személyek köre 
 
A nyereményjátékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel és magyarországi lakhellyel 
rendelkező természetes személy. 
 
A fentiek értelmében azonban, ha a nyertes cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, így a nyeremény átvételére is csak a törvényes képviselőjével együtt 
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen nagykorú személy, úgy a nevében és helyette kizárólag 
gondnoka járhat el. 
 
A nyereményjátékban nem vehet részt a játék szervezője, valamint munkavállalói, megbízottjai, valamint 
előbbiek közeli hozzátartozói, továbbá a nyereményjáték lebonyolításban közreműködő személyek, cégek, 
civilszervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 
hozzátartozói. 
 
Közeli hozzátartozóak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 
 
 

2) A Játék időtartama 
 
A nyereményjáték ................................ napjának ........ órájától ................... napjának ........... órájáig tart. 
 
A játékban történő jelentkezés csak a fent meghatározott időtartamban lehetséges. A nyereményjáték 
időtartamának kezdete előtt, valamint annak lezárultát követően beérkezett jelentkezések minden további 
értesítés nélkül, automatikusan érvénytelenek minősülnek. 
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3) Játékra történő jelentkezés 
 
 
A Játékra jelentkezhet a fenti körben meghatározott valamennyi személy, amennyiben a szervező által 
meghirdetett játékot lájkolja/a szervező által közzétett posztot kommentálja. 
 
Valamennyi játékban résztvevő személy a játékban történő részvétellel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul 
ahhoz, hogy nyerése esetén kizárólag a neve a @bendeofficial Facebook oldal üzenőfalán közzétételre 
kerüljön. 
 
A nyerteseket ezt követően a Szervező Facebook üzenetben is értesíti, tájékoztatva őket arról, hogy a 
nyeremény megküldése céljából a nyertes az értesítést követő 72 órán belül köteles a Szervező által megadott 
e -mail címre megküldeni az alábbi adatokat: nyertes neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. 
 
A nyertes a játékban történő részvétellel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, lakcímét, 
telefonszámát és e-mail címét kizárólag a nyeremény megküldése céljából az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a szervező kezelje. Az adatkezelés irányelvei a Szervező 
által közzétett Adatvédelmi Szabályzatban, illetve a jelen Szabályzat 7. pontjában olvashatóak.  
 
A Szervező rögzíti, hogy a Játékosok által esetenként több alkalommal is megfogalmazott véleményt, 
bejegyzést csak egyszeri jelentkezésnek minősít, tekintettel arra, hogy minden Játékos azonos esélyekkel 
indul. 
 
A jelentkezés során vagy a nyertes által a Szervezőnek átadott adatok hiányosságáért, pontatlanságért (pl.: 
név-, címelírás), illetve az esetleges szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező 
szintén nem vállal felelősséget, ha a nyertesek értesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes által megjelölt 
e-mail cím üzenet fogadására akár a postafiók telítettsége, akár egyéb ok miatt, nem képes. Az adatok 
helytállóságát mind a Játékra történő jelentkezés során mind azt követően a Szervezőnek nem áll módjában 
ellenőrizni. Az adatok nem megfelelőségéből eredően a késedelmes vagy meghiúsult szállításból eredő 
következmények kizárólag a nyertest terhelik. 
 
A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban 
keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy 
kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 
 
A nyereményjátékban történő részvételhez továbbá a Szervező által közzétett és az alábbi linken elérhető 
adatvédelmi szabályzat elfogadása is szükséges. 
 
Amennyiben a jelentkező nem fogadja el a Nyereményjáték Szabályzatban, valamint az Adatvédelmi 
Szabályzatban foglaltakat, úgy a nyereményjátékban nem vehet részt. 
 
 

4) A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése 
 
A nyeremények a játék lezárultát követően kerülnek kisorsolásra a Szervező vagy megbízottja, illetve 
alkalmazottja által a Szervező fióktelepén a nyereményjátékban megjelölt időpontban. 
 
A sorsolásról minden esetben két tanú által hitelesített jegyzőkönyv készül, mely dokumentum igazolja a 
sorsolás helyszínét, időpontját, a sorsoláson résztvevőket, a játék tárgyául szolgáló nyereményeket, és a 
nyertesek neveit.  
 
A játékban résztvevő személyek neveit a Szervező minden esetben rögzíti, mely személyek közül a 
nyereményjátékban meghatározott számban, véletlenszerű kiválasztással kerülnek kisorsolásra a nyertesek. 
A játékban részt vevő személyek névsora a sorsolási jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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5) Nyeremény 
 
A jelen nyereményjáték keretében: ............. termék kerül átadásra. 
 
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, úgy a 
szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyeremény tárgyát képező termékkel azonos, de eltérő színű, 
vagy azt helyettesítő terméket adjon át vagy juttasson el a nyertes részére. Utóbbi esetben a Szervező erről 
előzetesen, a nyeremény átadását vagy kiküldését megelőzően köteles a nyertest értesíteni.  A nyeremények 
másra nem ruházhatók át. A nyeremények nem válthatók át készpénzre. 
 

6) Nyeremény kézbesítése 
 
 
A nyereménytárgyakat a Szervező a nyertes által megadott magyarországi címre kézbesíti, vagy személyesen 
adja át a nyerteseknek (a Szervező fióktelepén).  
 
Ha a nyertes az általa elektronikus úton megadott elérhetőségek valamelyikén nem elérhető, illetve a 
nyereményt a nyertes által megadott címre nem lehet kézbesíteni, úgy a Szervező jogosult a nyereményt 
ismételten nyereményjáték keretében kisorsolni, mely nem minősül a jelen szabályzat Szervező általi 
megszegésének. 
 
A résztvevők kötelesek a Szervezővel együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.  
 

7) Adatkezelés 
 
A részvevők személyes adatainak kezelésére az adatvédelmi szabályzat és a jelen pontban foglalt 
rendelkezései irányadók.  
 
A személyes adatok felvétele a részvevők önkéntes hozzájárulásán, a nyertesek személyes adatainak kezelése 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § (3) bekezdésében, a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 10. § (8) bekezdésében, 
valamint információs és önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezésein 
alapul. 
 
A részvevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük, mint 
személyes adat Bende Gábor egyéni vállalkozó ezen célból létrehozott adatbázisába kerüljön és azokat a 
Szervező az alább meghatározott célból kezelje: 
 

 a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adatot (név)- a nyertesekre vonatkozó, alább 
felsorolt eltéréseket figyelembe véve – a sorsolás lezárultáig kezeli, azt követően megsemmisíti. 

 

 a nyertesek - nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét - a szervező kezelje a nyeremény 
átvételéhez felhasználja, adózási kötelezettségeinek teljesítése céljából az illetékes hatóság előtti 
igazolás céljából megőrizhesse, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán közzétegye; 

 

 a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a 
számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze; 

 

 amennyiben pedig a nyeremény kézbesítésre kerül, úgy az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta 
Zrt. /futárszolgálat részére átadja. 

 
A részvevő tudomásul veszi, hogy a fent nevezett adatainak kezelése kizárólag a nyereményjátékban történő 
részvétel, és a nyeremények átadása, kézbesítése és a Szervező adózási kötelezettségeinek teljesítése végett 
kerül kezelésre a Szervező által a fent rögzített időtartamban. Szervező azokat nem adhatja át sem ellenérték 
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fejében, sem ellenérték megfizetése nélkül harmadik személynek, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági 
megkereséseket. 
 
A Szervező adatkezelési elveiről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott 
adatkezelési feltételekről a szervező és a Facebook Adatkezelési Szabályzata rendelkezik. 
 
Facebook-ra vonatkozó különleges rendelkezések: 
 
A Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában a Facebook nem 
közreműködik, abban egyáltalán nem vesz részt. 
 
A Szervező kijelenti továbbá, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és 
nem kapcsolódik a Facebookhoz. 
 
 

8) Vegyes rendelkezések 
 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen szabályzatot egyoldalúan megváltoztassa és módosítsa, melyet 
mind az üzenőfalon, mind az adott nyereményjáték bejegyzéséhez fűzött bejegyzésben jól láthatóan 
közzétesz. 
 
A játékkal kapcsolatos kérdéseket az alábbi e-mail címre küldve teheti fel:  
 
A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen 
Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. 
 


