„ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” nyereményjáték
játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató
A jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (továbbiakban: „Szabályzat”)
meghatározott „ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”)
szervezője (továbbiakban: „Szervező”), továbbá a Sió Ingatlan Invest Ingatlanberuházó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-927486; székhelye: 1138
Budapest, Népfürdő u. 24-26.; képviseli: Dr. Gégény Andrea és Csokona Erzsébet ügyvezetők), mint
adatkezelő közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában.
A szervezés során a KNK PR&Média Kft. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 126/A., Cg. 01-09181574, képviseli: Knapcsek Katalin ügyvezető), mint adatfeldolgozó közreműködik a Nyereményjáték
lebonyolításában. A Sió Ingatlan Invest Kft. és a KNK PR&Média Kft. a továbbiakban együttesen:
„Lebonyolítók”.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

I.

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket
és érvényes személyigazolvánnyal vagy más személyazonosító okmánnyal, illetve lakcímkártyával
igazolható magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, 2020. október 19-31.
között 5.000,- Ft felett vásárolnak a Sió Pláza bármely üzletében, valamint a jelen Szabályzat
elfogadásával teljeskörűen kitöltik a „ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” kis kártyán lévő adatokat: név,
e-mail, telefonszám, vásárlást igazoló blokk AP kódja, aláírás, továbbá nyeremény átvételekor
bemutatják az 5.000,- Ft feletti vásárlást igazoló nyugtát (továbbiakban „Felhasználók”).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a
Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. A játékban
nem vesznek részt azok a személyek, akik az adataikat hibásan vagy nem adták meg. A
Nyereményjátékból kizárásra kerülnek a Szervező és a Lebonyolítók alkalmazottai, valamint ezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A
Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

II.

Határidők

A Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott e-mail címre és telefonszámra beérkező
üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje.
A Szervező és a Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő
következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók
részére.

1

III.

Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2020. október 19-én 08:00 órakor kezdődik és 2020. október 31-én 20:00
órakor zárul. A Felhasználóknak ezen időszak alatt van lehetőségük arra, hogy vásároljanak min.
5.000,- Ft értékben a Sió Pláza bármely üzletében, teljeskörűen kitöltsék a „ŐSZI
NYEREMÉNYHULLÁM” kis kártyát papír alapon, majd bedobják a Sió Pláza közös területén
található 3 db „ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” gyűjtődoboz egyikébe, ezáltal regisztráljanak a
Nyereményjátékba.

IV.

A Nyereményjáték menete

1. A Felhasználók 2020. október 19-31. között a Sió Pláza bármely üzletében min. 5.000,- Ft feletti
vásárlást követően, a pénztárostól kapnak 1 db „ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” kis kártyát.
2. A Felhasználók az „ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” kis kártyára nevük, e-mail címük,
telefonszámuk, aláírásuk, valamint a vásárlást igazoló blokk AP kódja megadásával
regisztrálhatják magukat a Nyereményjátékba.
3. A teljeskörűen kitöltött „ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” kis kártyát a Sió Pláza közös területén
elhelyezett 3 db, zárható gyűjtőládák egyikébe kell bedobniuk.
4. A gyűjtőládák a Sió Plázán belül az alábbi helyszíneken találhatók:




Földszint – bejárat mellett
1. emelet – MaxPower üzlet mellett
2. emelet – Penthouse Étterem mellett

5. Felhasználók az „ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” kis kártyát minden 5.000 Ft feletti vásárlást
követően kitölthetik.
6. Amennyiben a Felhasználók teljeskörűen kitöltik az „ŐSZI NYEREMÉNYHULLÁM” kis kártyát,
bedobják a gyűjtőládák egyikbe, valamint a nyeremény átadásakor bemutatjuk a vásárlás
igazoló blokkot, értékes ajándékot nyerhetnek.
7. A Nyereményjátékban nem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más
személy.

V.

Nyeremények, sorsolás

A nyeremények sorsolását a Lebonyolítók véletlenszerűen végzik a Lebonyolítók által felállított
háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A sorsolás helyszíne a Szervező telephelye (8600 Siófok,
Fő tér 6.). A sorsolás nem nyilvános. A Nyereményjátékban a Lebonyolítók megfelelő számú, így
minden nyereményre egy nyertest és egy pótnyertest sorsolnak ki a Felhasználók közül. A
nyertesnek először kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni.
Ha a nyertes az eredményhirdetéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül nem jelentkezik, a
nyereményének joga a pótnyertesre száll át. A Nyereményjáték nyereményeit a Lebonyolítók
2

annak időtartama után, 2020. november 4. napjáig sorsolják ki. Ezt követően a Lebonyolítók emailben és telefonon értesítik a nyerteseket.
A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek
szert:


















1 db ASUS VivoBook Flip 14 TP412FA-EC470T notebook a Maxpower jóvoltából
1 db Huawei MEDIAPAD T5 10 4/64GB WIFI, BLACK tablet a Maxpower jóvoltából
1 db Gaggia RI8423/11 STYLE FEKETE kávéfőző a Maxpower jóvoltából
5 db -30%-os kedvezménykupon és 1 db 10.000 Ft-os vásárlási utalvány a CCC Kfttől
3 db 5.000 Ft értékű Budmil Gift Card, amit télikabát vásárlásra tud felhasználni a
nyertes a Budmil Zrt. jóvoltából
10.000 Ft értékű COOP ABC utalvány
5 db 2 fős ebéd utalvány a Jázsa Cafe Kft. jóvoltából
2 db Gogen BTH. bluetooth hangszóró az X System Zrt. cég felajánlásaként
2 db 3.000 Ft-os Coffeeshop Company vásárlási utalvány a Centro-Gaszt Kft.-től
5 db 1.000 Ft-os KIK utalvány
5.000 Ft értékű PEPCO vásárlási utalvány a Pepcor Hungary Kft. felajánlásaként
4.000 Ft-os vásárlási utalvány a Sió Ékszer jóvoltából
1 db tok és 1 db üvegfólia a Trend Phone Kft. jóvoltából
10 db mozijegy a Sió Mozi felajánlásával
4 db ajándékcsomag a Prime Homes Kft. jóvoltából
3 db egyedi dekorral megnyomható bögre az Agro-Copy Kft. felajánlásával
5 db Balance, My Miss ajándékcsomag a BEREVI 2008 Kft. jóvoltából

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Lebonyolítók fenntartják. Egy Felhasználó csak egy
nyereményre jogosult. Amennyiben egy Felhasználó több nyereményre is kisorsolásra kerülne, úgy
a magasabb szintű nyereményre jogosult. A sorsolást követően, a nyertesek nevét közzétételre
kerül a Sió Pláza Facebookoldalán.

VI.

Nyeremény átvétele

A nyertes Felhasználókkal a Lebonyolítók regisztrációkor megadott elérhetőségükön, e-mailben és
telefonon veszik fel a kapcsolatot. A Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott
kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolítók egyoldalú döntése az
irányadó. Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legkésőbb 2
(kettő) munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal, a nyertes Felhasználó
elveszti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki az e-mailben leírtak szerint, a
fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal, jelen Szabályzat elfogadásával
kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési,
megtérítési, illetve egyéb igényéről. Ekkor nyereményének joga a vele egy időben kisorsolt
pótnyertesre száll át. A pótnyertes csak akkor kerül kiértesítésre és kihirdetésre, ha az első nyertes
Felhasználó nem jelentkezik a megadott határidőn belül. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a
Felhasználó a játékszabályzatot megsértve vett részt és emiatt nem jogosult nyertessége esetén a
nyeremény átvételére, úgy nyereményének joga szintén a pótnyertest illeti. Az erről szóló
értesítésben a Lebonyolítók megfelelő határidőket tűznek ki.
A nyeremények átadására a sorsolást követően a Sió Plázában kerül sor.
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Cím: 8600 Siófok, Fő tér 6.
Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy
a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak
törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre
sem válthatók át. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül
alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő
további adót vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díjés illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertes Felhasználót terheli.

VII.

Felhasználó kizárása a játékból

A Lebonyolítók jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás
nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználó általi regisztrációt a Nyereményjátékból:
- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha nem
töltötte be a 18. életévét vagy regisztrációja más okból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt
követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;
- aki a Szervező vagy a Lebonyolítók alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2.
pontjában meghatározott hozzátartozója;
- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal
összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve
alapos gyanú merül fel;
- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan
akkor, ha a játék teljesítéséhez különös előnyt biztosító segédeszközt vesz igénybe;
- aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Lebonyolítók által kért információkat,
nyilatkozatokat nem, illetve nem határidőben adta meg;
- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal;
- aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Lebonyolítók részére, vagy szándéka egyéb
módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más
személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt
regisztráljanak Felhasználóként; valamint
- akit, illetve amelyet a Szervezők vagy a Lebonyolítók egyéb okból jónak látnak törölni, így
különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti
a Lebonyolítók jogos gazdasági érdekeit.
A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy
amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Lebonyolítók tudomására, úgy a már
átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét
köteles visszaszolgáltatni a Lebonyolítóknak, valamint köteles a Lebonyolítóknak a kizárással
kapcsolatos költségeit megtéríteni. A Lebonyolítók fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt
Felhasználó helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de
erre nem kötelezhetőek. A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel,
körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Lebonyolítók a lehetőségeikhez
képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra
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jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket,
információkat a szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni. A Lebonyolítók attól
függetlenül jogosultak dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve
információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra.
A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2020. november 9-ig van lehetőség, ezen időpont után
a Lebonyolítóknak nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII.

A Szervező és a Lebonyolítók felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Lebonyolítók nem szavatolják a Nyereményjáték
szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy
megszüntetéséért. A Szervező és a Lebonyolítók a Nyereményjáték működése során előálló
esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem
tehetőek. A Szervező és a Lebonyolítók kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a
Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

IX.

Egyéb rendelkezések

A Lebonyolítók fenntartják a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a
Lebonyolítók a Sió Pláza Facebook oldalán értesítik a Felhasználókat. A jelen Szabályzat értelmében
az e-mail írásbeli formának minősül. A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha
személyes adatait hibásan adta meg. A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatra a
magyar jog az irányadó. A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező magyar bíróság jogosult.
Kelt: Budapest, 2020. október 15.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

X.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szervező és a Lebonyolítók az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. § paragrafusa, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint
tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező és a
Lebonyolítók által kért adatainak szolgáltatása önkéntes. A Nyereményjáték során a Szervező és a
Lebonyolítók a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), valamint a Szervező, a
Lebonyolítók és a Felhasználó jelen Szabályzat szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), továbbá jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében kezelik a
Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása, a
nyeremények átadása, későbbi hírlevél-küldés érdekében:
- név,
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- e-mail cím
- telefonszám
- vásárlást igazoló AP kód, nyugta
- aláírás
A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének,
telefonszámának, vásárlást igazoló AP kód, nyugta) megadásával a Felhasználó kifejezetten
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása,
kapcsolattartás és adminisztráció, a Nyeremények átadása. A Nyereményjátékban való
regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, vásárlást
igazoló AP kód, nyugta) megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a
Szervező és Lebonyolítók a Sió Pláza Facebook oldalán közzétegyék.
A Nyereményjáték során a Szervező és a Lebonyolítók, a Felhasználó hozzájárulás (a GDPR 6. cikk
1. bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése) alapján kezelik
a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a nyereményátadás céljából:
- név,
- e-mail cím,
- telefonszám,
- vásárlást igazoló AP kód, nyugta
Az adatokat kizárólag a Szervezőnek és a Lebonyolítóknak a Nyereményjáték lebonyolításáért
felelős munkatársai ismerhetik meg. A Felhasználó jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatai
átadásra kerülhetnek a Szervező és a Lebonyolítók mindenkori szerződött elektronikus tárhely
szolgáltató partneréhez annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan
tárolásra kerüljenek.
Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.
Hozzájárulását a Felhasználó írásban, a Lebonyolítók lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül
történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó
személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve
intézheti. A Lebonyolítók tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Lebonyolítóktól
személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését, zárolását, korlátozását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy
részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A
Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Lebonyolítók. A Felhasználó továbbá tájékoztatást
kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezeléssel
kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati
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lehetőségek, így jogosult bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen
megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival
kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a
Szervezővel, Lebonyolítókkal vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes
adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll,
úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni. Az adatszolgáltatás
önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a
Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy
amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való
kizárásához vezet.
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