
“ Plazma Kvíz - Nyereményjáték szabályzat” 

 

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője 

1.1 A promóció elnevezése: „Plazma Kvíz - Nyereményjáték” (a továbbiakban: Promóció). 

1.2 A Promóció rövid leírása: 2018. október 25-én és november 21-én között a Promócióban a Vascular 

Plazmánál a Nyílt napok keretein belül, ha a Jelentkező hibátlanul kitölti a helyszínen a Plazma Kvízt, a sikeres 

kitöltők között Nyílt naponként 10 db Hullámfürdő belépő kerül kisorsolása.   

A Promóció részleteit lásd: 4. pont. 

Promócióban résztvevők (tovább: Jelentkező): A Promóció azokra a Jelentkezőkre vonatkozik, akik a Vascular 

Plazma pécsi centrumában 2018. október 25-én és november 21-én a Nyílt napom keretein belül részt vesznek a 

PlazmaKvíz elnevezésű játékban, a kérdésekre hibátlanul válaszolnak.  

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője a Vascular Plazma Baranya Kft. (Székhelye: 1095 Budapest, Lechner 

Ödön fasor 3. C lház. 3. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01 09 207340; Adószám: 25305326243),mint szervező (a 

továbbiakban: Szervező). 

2. A promóció időtartama: 2018. október 25. és november 21. 

2.1 Sorsolás ideje: a sikeres kitöltést követő 24 órán belül 

2.2 Sorsolás módja: véletlenszerűség elvén kézi sorsolással történik. 

3. Részvételi feltételek 

A Vascular Plazma Baranya Kft. által hirdetett Promócióban 18. évét betöltött személy vehet részt, akik a 2018. 

október 25-én és november 21-én részt vesz a Vascular Plazma Baranya Kft. által szervezett Nyílt napok egyikén, 

hibátlanul kitölti a PlazmaKvízt, majd névvel és elérhetőséggel leadja azt. 

3.1 A jelentkezők a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a Vascular Plazma 

Baranya Kft. reklámküldés, illetve marketing célra a jövőben felhasználja. Reklám a jelentkezővel közvetlenül 

csak akkor közölhető, ha ahhoz a regisztrálása során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul. 

3.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a jelentkező részvételét, vagy változtasson a 

Promóciós- és adatkezelési szabályzaton, amennyiben a jelentkező részvétele a szabályzattal ütközik. 

4. A Promóció menete 

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Jelentkezőnek időpontot kell foglalni a Nyílt napok egyikére, 

meg kell jelennie és sikeresen ki kell töltenie a PlazmaKvízt.  

4.2 A promócióban résztvevő partnerek: Vascular Plazma Baranya Kft. 7626 Pécs,  

Király utca 66. 

4.3. A Jelentkező az alábbi módok valamelyikén köteles regisztrálni: 

4.3.1 A Jelentkező regisztrál a Nyílt napok weboldalán, sikeresen kitölti a Jelentkezési űrlapot. www.vascular-

pecs.hu/nyiltnap 

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 30 napon belül, az 

pecs.recepcio@vascular.hu e-mail címen teheti meg a vásárló. 

5. A játék során az alábbi ajándékok kerülnek kiosztásra: 

- 10 pécsi Hullámfürdő belépő 

6. Általános feltételek  

A Jelentkező elfogadja, hogy a Promócióban csak a Nyílt napok egyikén részt vett Jelentkező vehet részt. 

Amennyiben nem jelenik meg a Nyílt napok valamelyikén, a Promócióból azonnal kizárásra kerül. 

7. Felelősségkorlátozás 

mailto:pecs.recepcio@vascular.hu


A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül 

attól, hogy az a jelentkezők, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy 

a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel 

a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, 

az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem 

vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, hiányosságáért. Ha 

a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem 

befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, 

sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, 

lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint 

kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós- és adatkezelési szabályzatban 

foglaltakat. 

8. Adatkezelés 

A Jelentkező a telefonos regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a 

Szervező felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő végzi. A 

Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- 

és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi 

feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. 

törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli. Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld kereskedelmi és 

marketing tartalmú információkat vásárlónak, amennyiben ehhez vásárló kifejezetten hozzájárult a regisztráció 

során. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt 

adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. A Jelentkező a hozzájáruló 

nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a Jelentkező 

nevét és minden egyéb személyes adatát a Szervező a nyilvántartásából haladéktalanul törli, és a vásárló részére 

további kereskedelmi és marketing célú információkat, reklámokat nem küld. A Szervező a kereskedelmi és 

markering célú információk és reklámok küldése során a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni. A Jelentkező 

a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

9. Vegyes rendelkezések  

A Jelentkezők a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós- és adatkezelési szabályzatot. 

Pécs, 2018. október 19. 

 

Szervező 


