
„Cerbona Fussunk össze program” 

Nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 

 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI 

 

A „Cerbona Fussunk össze program” fogyasztói promóció (továbbiakban: 

„Nyereményjáték”) szervezője a Cerbona Élelmiszergyártó,- és forgalmazó Kft. 

(székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 7.) (továbbiakban: „Szervező”).   

 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a 

továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb 

feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Createam Reklámügynökség Kft. 

(székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5., cégjegyzékszám:  01 09 368725, 

adószáma: 12026104-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi, mint a 

Nyereményjátékban a Szervező közreműködői („Adatfeldolgozó”).  

 

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:  

• Weboldal fejlesztése, adatbázis kezelése és technikai háttér biztosítása  

• Sorsolás lebonyolítása (heti nyerő időpontok) 

• Játékosokkal való kapcsolattartás  

• Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése  

 

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK   

 

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi 

lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött, a következő pontban meghatározott 

személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"). 

   

2.2. A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, a Lebonyolító, az 

Adatfeldolgozók, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő 

gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és 

mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott 

hozzátartozói.  



 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA   

 

A Nyereményjáték 2022. szeptember 1. 00 óra 00 perctől – 2022. október 31. 23 

óra 59 percig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve a 4. pontban írtak szerint 

nem vagy nem a 4. pont szerintieknek megfelelően beérkezett Pályázatok a Játékban 

nem vesznek részt. A Játékban csak ezen időszak alatt teljesített futások, valamint az 

ezen időszak alatt történt regisztrációk, feltöltések és szavazatok vesznek részt. 

 

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő 

beérkezési időpont az irányadó. 

 

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a futás, táv megkötése nélkül, majd 

azt követően a Nyereményjátékba való regisztráció a 4.1.pontban ismertetettek 

szerint, továbbá a futás adatainak feltöltése a 3. pontban meghatározott időtartamon 

belül, a futást igazoló bármilyen applikációról készített képernyőfotóval, amelyen 

jól látszik a megtett táv és a futás dátuma, valamint a támogatandó alapítvány 

kiválasztása.   

 

A regisztráció során a megfelelő mezők kipipálásával a Játékos kifejezetten elfogadja 

a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt 

valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Nyereményjátékkal 

összefüggésben az Adatvédelmi Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.  

 

 

4.1. REGISZTRÁCIÓ  

 

A Nyereményjátékban kizárólag a fussunkossze.hu weboldalon történő 

regisztrációval, jelen részvételi szabályzatban leírtak betartásával lehet részt venni.  

 

A Honlapon történő regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:  

• Teljes név (kötelező): a Játékos személyi igazolványba jegyzett vezeték- és 

utóneve. 



• E-mail cím (kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail 

címhez csak egy regisztráció kapcsolódhat. 

• Mobiltelefonszám megadása (kötelező): a Játékos által megadott, létező 

mobiltelefonszám.  

• Lakcím (irányítószám, település, utca, házszám) (kötelező) 

• Jelszó (kötelező) 

• Jelszó megerősítése (kötelező) 

 

A Játékos a regisztráció során a nyilatkozattétel céljára szolgáló mező bejelölésével 

elismeri, hogy elmúlt 18 éves, továbbá teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot 

és az ahhoz tartozó Adatvédelmi Tájékoztatót, és azokat önkéntesen és feltétel nélkül 

elfogadja és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez.   

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve 

az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem 

jogosult részt venni.   

 

A Játékos a Honlapon történő regisztrálás során opcionálisan hozzájárulhat ahhoz, 

hogy adatait marketing célú megkeresés céljából a Szervezők használják és kezeljék.  

 

Személyre szabott ajánlatok: Egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) 

üzenetek, promóciós ajánlatok. A kezelt adatok alapján az adatkezelők a Játékosról 

profilt alkotnak. 

 

A regisztrációt követően a Játékosok e-mail címük és jelszavuk megadásával 

beléphetnek saját felhasználói felületükre, ahol Pályázataik feltöltésére van 

lehetőségük.  

 

A Játékosok a regisztrált e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail 

cím esetleges változásaiból eredő, a Szervezők érdekkörén kívül eső, technikai 

problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, 

kéretlen levelek mappába érkező értesítő) Szervezőket semmilyen felelősség nem 

terheli.   

 



A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel szükséges 

részt venniük a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail 

postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, 

valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben a Játékos által 

megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét 

a Játékos viseli kizárólagosan.  

 

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat 

az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes 

szabályokat a Nyereményjátékra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban találják, 

amelynek megismerését és az abban foglalt rendelkezések elfogadását a Regisztráció 

során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos kifejezetten megerősíti. 

 

4.2. TÁMOGATHATÓ ALAPÍTVÁNYOK 

 

A Szervező a „Cerbona Fussunk össze program” keretében a 3. pontban 

meghatározott időszakra 3 Alapítványt választ ki, amelyek a következőek: 

1. SZETA – Szegényeket Támogató Alapítvány Székesfehérvár 

2. Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

3. Mozdulj! Közhasznú Egyesület 

 

A Szervező a fent nevezett Alapítványok számára Cerbona termékeket ad át a 3. 

pontban rögzített periódust követően, az alábbiak szerint:  

4.2.1. A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok által teljesített kilométerek Cerbona 

termékekre kerülnek átváltásra: 1 megtett kilométer = 1 szelet Cerbona termék.  

4.2.2. A periódus alatt összesen a 3 alapítvány számára, maximálisan 10.000 db 

Cerbona termék kerülhet átadásra, függetlenül az összegyűjtött kilométerek 

mennyiségétől.  

4.2.3. A résztvevő Játékos Pályázata feltöltésekor legördülő menüből választ a 3 

Támogatható Alapítvány közül, így az adott Pályázathoz tartozó, futás során megtett 

kilométer Cerbona termék formájában kerül rögzítése a kiválasztott Alapítvány 

számára a rendszerben.  



4.2.4. A rendszer folyamatosan rögzíti, frissíti és megjeleníti az eredményeket a 

fussunkossze.hu oldalon, azaz a 3 Alapítvány számára összegyűjtött kilométereket, 

Cerbona termékeket.  

4.2.5. A Játékos minden egyes Pályázat feltöltésekor leadja szavazatát az általa 

kiválasztott Alapítvány számára.  

 

4.3. PÁLYÁZAT  

 

A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók 

figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél ki kell választania a támogatandó 

alapítványt, valamint fel kell tölteni a futást igazoló adatokat: megtett kilométer 

és dátum; valamint a futást igazoló applikáció képernyőfotóját .jpg vagy .png 

formátumban, amelyen beazonosíthatóan látszanak a bekért adatok (megtett táv és 

dátum) a továbbiakban: (Pályázat").  

 

Pályázat:  

• Támogatható alapítvány kiválasztása (kötelező) 

• Megtett táv (kötelező) 

• Futás dátuma (kötelező) 

• A futást igazoló applikáció képernyőfotójának feltöltése JPG, PNG vagy PDF 

formátumban 

 

Egy érvényesen beküldött Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék 

rendszerének adatbázisában rögzítették. A Pályázatok beérkezési időpontja az 

adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája szerinti időpontja. Azok a 

Játékosok nyerik meg a nyereményeket, akik vagy az adott nyerő időpontban (hónap-

nap-óra-perc-másodperc) vagy ha ilyen nincs, akkor az időpont utáni legközelebbi 

időpontban küldik be a jelen Játékszabály szerinti érvényes Pályázatukat (a 

továbbiakban: Nyertesek). Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont 

tekintetében kerül figyelembe vételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont 

tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre.  

 
A nyerés tényéről, a feltöltött adatok Szervező által történő ellenőrzése és validációja 

után az online rendszer automatikus válaszüzenetben értesíti a Játékost. 



 

Az azonos időpontban beérkező Pályázatok között a rendszer állítja fel automatikusan 

a nyertes sorrendet. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küldi 

be a Pályázatát, az a Játékos lesz a nyertes, akinek a Pályázatát a számítógépes 

szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. 

 

A Játékosok nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik. A 

Játékosok egy futás adatait csak egyszer küldhetik be, azonban különböző 

futásokkal, de ugyanazzal az e-mail címmel (ill. regisztrációval) több Pályázatot 

is regisztrálhatnak. 

 

A Játék során egy Pályázattal maximum egy nyeremény nyerhető meg. Egy 

Játékos több Pályázat benyújtása esetén is 2 db heti nyereményt nyerhet a Játék 

teljes ideje alatt. 

 

Minden érvényes Pályázat a Játék teljes időtartama során csak egyszer, az első 

beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban. 

 

A Játékban nem lehet részt venni olyan applikációs képernyőfotóval, amely esetében 

a feltöltött adatok megegyeznek egy másik Pályázatban megadott pályázat adataival 

(ilyen eset egy percen belüli több vásárlás esetén fordulhat elő). Az ilyen Pályázatok a 

Játékból kizárásra kerülnek. 

 

A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálnia, hogy 

azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be.  

 

 

5. NYEREMÉNYEK 

 

A Lebonyolító a Játék teljes időtartamára összesen 9 db, azaz kilenc darab 

nyereményt sorsol ki a következő módon:  

 

A heti nyereményekhez 9 (kilenc) db nyerő időpont sorsolására 2022. augusztus 

18. 9:30 órakor kerül sor a 1026 Budapest, Harangvirág utca 5. címen, közjegyző 

előtt. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító köteles 

az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartani. A sorsolásról 

jegyzőkönyv készül.  



 

5.1. HETI NYEREMÉNY SORSOLÁSA 

 

A Lebonyolító a Játék időtartamán belül minden hétre 1, azaz egy db nyerő 

időpontot sorsol (összesen 9, azaz kilenc db nyerő időpontot). A nyerő időpontban, 

vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékosok 1 

(azaz egy) db 20.000 Ft értékű, változó tartalmú, Cerbona ajándékocsomagot 

kapnak ajándékba. A nyeremények készpénzre nem válthatóak! 

 

Hetidíj promóciós időszakok: 

1. 2022. szeptember 1. 00:00 – szeptember 4. 24:00 

2. 2022. szeptember 5. 00:00 – szeptember 11. 24:00 

3. 2022. szeptember 12. 00:00 – szeptember 18. 24:00 

4. 2022. szeptember 19. 00:00 – szeptember 25. 24:00 

5. 2022. szeptember 26. 00:00 – október 2. 24:00 

6. 2022. október 3. 00:00 – október 9. 24:00 

7. 2022. október 10. 00:00 – október 16. 24:00 

8. 2022. október 17. 00:00 – október 23. 24:00 

9. 2022. október 24. 00:00 – október 31. 24:00 

 

A Szervezők fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának 

és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a 

Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) teszik közzé. 

 

 

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS 

FELTÉTELEI 

 

6.1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE 

 

 

A nyerés tényéről, a feltöltött adatok Szervező által történő ellenőrzése és validációja 

után az online rendszer automatikus válaszüzenetben értesíti a Játékost a heti díjak 

esetén az adott promóciós időszak utolsó napjától számítva 3 munkanapon belül, 

munkaidőben 8:00 és 16:00 között.  

 



Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító automatikus értesítésére az értesítéstől 

számított legfeljebb 3 napon belül nem reagál, úgy a Szervező a regisztrációkor 

megadott email címen újabb, maximum 2 értesítést küld Nyertes számára.  

 

Amennyiben a Nyertes, az utolsó értesítéstől számított 3 munkanapon belül nem 

reagál, az a Nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a 

nyeremény átvételére és Szervező/Lebonyolító jogosult a heti nyeremény esetében a 

sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét nyertesként értesíteni. 

 

6.2. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI  

 

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a 

nyeremény átvétele érdekében.   

Szervező minden nyeremény átadását megelőzően ellenőrzik a nyertes Játékos által 

a Pályázathoz feltöltött adatokat: megtett táv, futás dátuma, applikáció képernyőfotója. 

Amennyiben a megadott adatok hiányosak, hibásak vagy nem felelnek meg a 

valóságnak, a megtett futás nem a Nyereményjáték időtartamára esik, úgy a Szervező 

nem fogadja el nyertesnek az adott játékost. A Szervező a nem valós adatokat megadó 

vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a 

Nyereményjátékból kizárhatja. 

 

6.2.2. A Szervező a heti nyereményeket futárszolgálat segítségével kézbesíti a 

nyertesnek (Szervező és Lebonyolító saját költségén mindösszesen egy alkalommal 

kerül kiküldésre az adott nyeremény).  

 

6.2.3. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a 

Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a 

Játékost terhelik. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (kézbesítésének elmaradása, 

hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

6.2.4. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságát a jogszabályok által 

megengedett legnagyobb mértékben kizárja, azzal, hogy egyúttal a nyertes 

Játékosokra ruházza a nyeremények szállítóival szemben fennálló jótállási és 

szavatossági jogokat.  



 

6.2.5. A Szervező/Lebonyolító a nyereményeket adja át a nyertes Játékosoknak, azok 

más ajándéktárgyra vagy pénzre át nem válthatók, és kizárólag a jelen 

Játékszabályzatban meghatározott módon használhatók fel.  

 

6.2.6. A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem 

terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a 

Szervező vállalja.  

 

 

7. ONLINE SZOLGÁLTATÁS 

 

7.1. Az online játékszolgáltatást a Szervező a Lebonyolító közreműködésével 

biztosítja. A Játékban csak és kizárólag a fussunkossze.hu oldalon keresztül 

beérkező Pályázatok vehetnek részt, az egyéb internetes oldalakról beérkező 

Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.  

 

A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem 

felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való 

részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, 

technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, 

törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a 

kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, 

megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy 

használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a 

Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 

károkért, veszteségekért. 

 

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok, 

jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között 

megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos 

haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal 

kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel 

összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék 



használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a 

Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

 

7.2. Mi történik, ha nem működik az online szolgáltatás?  

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Lebonyolítón kívülálló okokból az 

online szolgáltatás nem használható. A Játékos ebből kifolyólag tudomásul veszi, hogy 

a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási 

sebessége a kiszolgáló technika függvénye és ezért a Szervező semmilyen 

felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati 

leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényezők, mint például 

(de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a 

mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.  

 

7.3. A Szervező ezért nem vállal felelősséget az alábbi esetekben sem: 

a) a Játékos készüléke kikapcsolt állapotban van, vagy lemerült,  

b) a Játékos Pályázatát nem megfelelő formátumban küldi el,  

c) nem megfelelő a hálózat lefedettsége. 

 
 

8. JOGFENNTARTÁS   

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték 

folyamán, a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes 

tájékoztatást követően megváltoztassa.   

 

A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor 

befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk 

vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a 

Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő 

lebonyolításáról.   

 

A Szervezőt a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat 

módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből 

vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a 

fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést 



és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten 

tudomásul vesz.   

 

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül 

fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy 

veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék 

vagy megszüntessék.   

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt 

vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető 

Játékost kizárják a Nyereményjátékból. 

 

A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, 

aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.   

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett 

Nyereményjátékából kizárja azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan 

a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program 

használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

 

Szervező szintén kizárhatja a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki a 

Játékszabályzat 6. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.   

 

Amennyiben az adott Nyeremény (heti) tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek 

sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem 

ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnek visszaszállításra kerül, illetve a 

Szervezőnél marad.   

 

 

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK   

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat 

ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről 

Szervező a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújt tájékoztatást.  



A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken 

túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a 

jelen Játékszabályzatban szerepel.  

 

A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a 

Lebonyolító, valamint a Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető 

tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását 

a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

 

Szervező a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a 

vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató szerint nyilvánosságra hozhatja a Honlapon. A 

nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév, valamint a 

keresztnév) jelenik meg. 

 

A nyertes Játékos külön kifejezett hozzájárulásával elfogadja, hogy a Szervező a 

nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy 

ismertetheti a nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel 

kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos külön kifejezett 

hozzájárulásával elfogadja, hogy a Szervező, mint Adatkezelő a Nyereményjátékkal 

összefüggésben nyilvánosságra hozza a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és 

fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az 

Adatkezelési Tájékoztatóban és külön hozzájáruló nyilatkozatban rögzítettek szerint 

az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média 

felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban. 

 

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, 

készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.   

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az 

azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát 

amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy 

meghibásodás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, 

a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve 

a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

 



Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló 

okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan 

használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint 

megszüntessék. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely 

Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, 

illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a Nyereményének átadását 

leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 

résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a 

Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a 

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a 

magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők 

megfelelő tájékoztatása mellett. 

 

1. sz. melléklet: Adatkezelési Tájékoztató 

 

Székesfehérvár, 2022. szeptember 1.  


