„PONT NEKED Nyereményjáték” egyéb promóciós játék Szabályzata
I.
Nyereményjáték megnevezése
A
Nyereményjáték
megnevezése:
„PONT
NEKED”
Nyereményjáték” egyéb promóciós játék, a továbbiakban:
Játék.
II. Játék Szervezője
Játék szervezője együttesen a Vascular Plazma Baranya Kft.
(Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház.
3.em.1.; Cégjegyzékszám: 01 09 270932; Adószám: 253652342-43), a Vascular Plazma Borsod Kft. (Székhely: 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3.em.1.; Cégjegyzékszám: 01 09
278783; Adószám: 25501591-2-43), a Vascular Plazma Hajdú
Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház.
3.em.1.; Cégjegyzékszám: 01 09 278784; Adószám: 255016012-43), a Vascular Plazma Jász Kft. (Székhely: 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3.em.1.; Cégjegyzékszám: 01 09
270941; Adószám: 25365375-2-43), a Vascular Plazma Nyír Kft.
(Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház.
3.em.1.; Cégjegyzékszám: 01 09 208757; Adószám: 253289182-43), és a Vascular Plazma Kft. (Székhely: 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3.em.1.; Cégjegyzékszám: 01 09
207340; Adószám: 25305326-2-43); a továbbiakban: Szervező.
III. Játék bonyolítója
Szervező megbízásából a Játék bonyolítója a Marketing Store
Kft. (Székhely: 6725 Szeged, Hópárduc u. 22. fsz.3.;
Cégjegyzékszám: 06 09 014562; Adószám: 14933295-2-06), a
továbbiakban Bonyolító.
IV. Játék célja
Játék célja a Szervező küldetésének (Vérplazma gyűjtés)
népszerűsítése annak érdekében, hogy minél többen ismerjék
meg a plazma-ferezis (plazma adás) célját és szerepét a
gyógyításban, valamint annak folyamatát.
V. Játékban való részvétel feltételei
Játékban azok a magyarországi állandó lakhellyel rendelkező
természetes személyek vehetnek részt, akik regisztráltak a
Szervező által meghirdetett, „PONT NEKED” Pontgyűjtő
Programba, és annak aktív státuszú Résztvevői (a továbbiakban:
Játékos). A „PONT NEKED” Pontgyűjtő Programba történő
Regisztráció minden Résztvevő számára ingyenes, annak nincs
pénzeszköz fizetésre vagy más vagyoni érték nyújtására,
valamint áru vásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kötelezettsége.
Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos
rendelkezzen a „PONT NEKED” Pontgyűjtő Program keretében
a nyereménysorsolást megelőző naptári hónapban (a
továbbiakban: Időszak) megszerzett pontokkal. Játékos a
Játékban az Időszak alatt összesen megszerzett pontjainak
mértékével arányosan vesz részt a nyereménysorsoláson (a
továbbiakban: Sorsolás). Az Időszak alatt megszerzett pontok
mértéke nem feltétlenül felel meg a Játékos „PONT NEKED”
Pontgyűjtő számláján nyilvántartott összes pont mértékével.
Amennyiben a Játékos a korábbi Időszakokban gyűjtött pontjait
nem használta fel, úgy azok felhalmozva az Időszakban gyűjtött
pontokkal együtt jelennek meg a Játékos „PONT NEKED”
Pontgyűjtő egyenlegén. A korábbi Időszakokban gyűjtött és
felhalmozott pontok már nem képezik a nyereménysorsolásban
való részvétel alapját.
A Játékban való részvétel minden Játékos számára ingyenes,
annak nincs pénzeszköz fizetésre vagy más vagyoni érték
nyújtására, valamint áru vásárlására vagy szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettsége.
A Játékban való részvétel feltételéül meghatározott, Szervező
által meghirdetett „PONT NEKED” Pontgyűjtő Program
keretében gyűjthető pontok megszerzése is ingyenes minden
regisztrált Résztvevő számára, annak sincs pénzeszköz fizetésre
vagy más vagyoni érték nyújtására, valamint áru vásárlására
vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége.
VI. Játék leírása
Játék egy havi rendszerességgel ismétlődő nyereményjáték,
amelyben a jelen Szabályzat V. pontjában foglaltak szerinti
Játékos folyamatosan, akár havi rendszerességgel vehet részt.
Játékos az Időszak alatt, a Szervező által meghirdetett „PONT
NEKED” Pontgyűjtő Program keretében összegyűjtött
pontjainak összegével vesz részt a Játékban, minden hónapban.
Kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt a Játékban, akik az
Időszakban pontjóváírással rendelkeznek, a Szervező által
meghirdetett „PONT NEKED” Pontgyűjtő Program keretében
nyilvántartott pontegyenlegükön.
Szervező Bonyolítója minden hónap első munkanapján, az
Időszakban pontot gyűjtő Játékosok között, a jelen Szabályzat
IX. pontjában foglaltak szerint Sorsolást bonyolít le.
Sorsolás tárgya a jelen Szabályzat VIII. pontjában nevesített
Nyeremény.
Játékos a Sorsoláson az Időszak alatt összegyűjtött összes
pontjának mértékével arányosan vesznek részt a Játékban.
Minél több pontot gyűjt a Játékos az Időszak alatt, annál
nagyobb súllyal vesz részt a Sorsoláson.

VII. Játék időtartama
A Játék havi rendszerességgel ismétlődik, és 2018. október 1.
napjától visszavonásig tart.
VIII. Nyeremény tárgya
Játék keretében minden hónapban 25 000 Ft értékű Media
Markt vásárlási utalványkártya kerül kisorsolásra a Játékosok
között (a továbbiakban: Nyeremény).
IX. Sorsolás módja
A Sorsolás 3 tagú Sorsolási Bizottság jelenlétében, a
véletlenszerűség elvén alapulva, gépi módszerrel történik.
A Sorsolás során alkalmazott program megnevezése: Microsoft
Excel 2013.
A Sorsolás során az Időszakban pontot gyűjtő Játékosok nevei
(és egy 10 jegyű egyedi azonosítószám) egy sorszámozott
listába kerülnek, ahol a sorszámok 1-től „X”-ig terjednek.
„X” = (Összes Játékos által az Időszakban gyűjtött összes pont)
/ 100
Minden sorszám mellé a Játékosok neveit és egyedi
azonosítószámukat rendeljük hozzá. Egy Játékos neve „Z” db
sorszám mellé kerül hozzárendelésre, melynek értéke:
„Z” = (csak a Játékos által az Időszakban gyűjtött összes pont) /
100
A Sorsolás során alkalmazott képlet leírása:
„FX”=VÉLETLEN.KÖZÖTT(1;X)
A Sorsolás során alkalmazott listából, az „FX” értéknek
megfelelő sorszám mellé rendelt Játékost tekintjük a Sorsolás
eredményeként meghatározott Nyertesnek.
A Sorsolás során 1 fő Nyertes, valamint 1 fő Pótnyertes
kisorsolására kerül sor. A Pótnyertes kisorsolása szintén a fenti
módszertan alapján történik. Amennyiben a Pótnyertes
kisorsolása során ismét a Nyertes kerül kisorsolásra, a
Pótnyertes sorsolását meg kell ismételni.
A Sorsolási Bizottság tagjai a Bonyolító munkavállalóiból
kerülnek kiválasztásra minden alkalommal. A Sorsolási Bizottság
tagjai a Sorsolás bonyolítása során Jegyzőkönyvet készítenek,
majd azt aláírásukkal hitelesítik.
X. Sorsolás helyszíne és időpontjai
Sorsolás helyszíne: A Bonyolító nevezett telephelye: 6722
Szeged, Gogol utca 9., I.em. 2.
Sorsolás időpontja minden hónap első munkanapján 15:00 óra.
XI. Nyertesek száma
Sorsolás során 1 fő Nyertes, valamint 1 fő Pótnyertes kerül
kisorsolásra a IX. pontban meghatározottak szerint.
XII. Nyertes kihirdetése és értesítése
Nyertes kihirdetésére és értesítésére a Sorsolást követő
munkanapon kerül sor, az alábbi módon:
 Nyertes nevét a Szervező, az általa meghirdetett „PONT
NEKED” Pontgyűjtő Program Résztvevői számára
rendszerüzenet formájában kihirdeti a Nyertes nevét,
amelyről a Programban Résztvevők e-mail értesítést kapnak.
 Nyertes közvetlen értesítését a Szervező vagy a Bonyolító a
Sorsolást követő munkanapon kísérli meg, a Játékos által a
„PONT NEKED” Pontgyűjtő Programba történő regisztrációja
során megadott e-mail címen illetve telefonszámon
keresztül, amely során egyezteti a Nyeremény átvételével
kapcsolatos részletekről.
 Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén a Szervező vagy a
Bonyolító 3 munkanapon belül, további 2 alkalommal kísérli
meg a kapcsolatfelvételt a Nyertessel.
 Nyertes nevét és/vagy az átadás során készített fényképet a
Szervező jogosult a weboldalán és Facebook oldalán
közzétenni, amennyiben a Nyertes a Nyeremény átvétele
során ehhez írásban hozzájárult.
Amennyiben a kapcsolatfelvételt követő 14 napon belül nem
sikerül a Nyertessel érdemben egyeztetni a Nyeremény
átvételéről (14 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a
Szervezővel), úgy a Nyeremény a továbbiakban a Pótnyertest
illeti meg.
Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes
adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a
Sorsolás eredményéről.
XIII. Nyeremény átvétele
Nyeremény átvételének részleteit a Nyertessel e-mailben vagy
telefonon egyezteti a Szervező vagy a Bonyolító.
A Nyeremények átvételének módja elsődlegesen személyesen,
a Szervező plazmagyűjtő állomásainak valamelyikén történik
előre egyeztetett időpontban, amely során a Nyertes a
Nyeremény átvételéről írásban nyilatkozik. Amennyiben a
Nyeremény személyes átvételére valamely ok miatt nincs
lehetőség, a Nyeremény eljuttatása történhet postai
készpénzátutalás, vagy banki átutalás keretében is.
Nyeremény átvételére kizárólag a Nyertes, vagy törvényes
képviselője (meghatalmazottja) jogosult.

Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a Nyeremény
átvétele érdekében. Amennyiben a Nyertes a Nyeremény
átvételének 90 napon belül nem tesz eleget és a Nyeremény
átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető
át.
XIV. Kizárások
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező dolgozói és ezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.
Szervező jogosult azon Játékosokat kizárni a Játékból, akik nem
a Játék célját támogató módon, a Szervező által meghirdetett
„PONT NEKED” Pontgyűjtő Program Szabályzatában foglaltaktól
eltérően, tisztességtelen pontszerzéssel igyekeznek előnyt
szerezni a Játékban.
XV. Adatkezelés
Játékos a Szervező által meghirdetett „PONT NEKED”
Pontgyűjtő Programba történő regisztrációja során megadott
személyes adatok rögzítésre, tárolásra és felhasználásra
kerülnek a „PONT NEKED” Pontgyűjtő Program és a Játék
nyilvántartásának, kezelésének és lebonyolításának érdekében.
Az adatkezelés célja a kizárólag a Játék bonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: A Játékos önkéntes adatszolgáltatása
és hozzájárulása az adatkezeléshez.
A Játékos a Szervező által meghirdetett „PONT NEKED”
Pontgyűjtő Programba történő regisztrációjával hozzájárul
ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező
és megbízott alvállalkozói felhasználja és kezelje. Az adatok
kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező
megbízásából a Marketing Store Kft. (Székhely: 6725 Szeged,
Hópárduc u. 22. fsz.3.; Cégjegyzékszám: 06 09 014562;
Adószám: 14933295-2-06) végzi.
Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.
Az adatkezelés időtartama a Szervező által meghirdetett „PONT
NEKED” Pontgyűjtő Programban való részvétel időtartama alatt
folyamatos, ezt követően a kezelt adatokat maximum 5 évig
tárolja a Szervező.
Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld marketing
tartalmú információkat, amennyiben ehhez a Játékos a
Szervező által meghirdetett „PONT NEKED” Pontgyűjtő
Programba történő regisztrációja során kifejezetten hozzájárult.
Hozzájárulás esetén, a Szervező kizárólag saját működési
köréhez szorosan kapcsolódó tartalmú marketing információkat
továbbít a Játékos felé.
Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt
adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem
hozza nyilvánosságra.
Játékos a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben
a Játékos nevét és minden egyéb személyes adatát a Szervező a
marketing célú nyilvántartásból haladéktalanul törli, részére
marketing célú információkat, reklámokat a továbbiakban nem
küld. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Játékos bármikor kérelmezheti az Szervezőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését,
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz
való jogával.
Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Szabályzatban nem
szabályozott kérdésekben a Szervező mindenkor hatályos
Adatkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók, amely
megtalálható a Szervező honlapján.
Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett
megsértése esetén közvetlenül a Szervezőhöz, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A Szervezővel szemben bíróság előtt is indítható per a
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése
miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.
XVI. Egyéb rendelkezések
A Nyeremény át nem ruházható.
A Nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési
kötelezettség a Szervezőt terheli.
Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a
Játék és indoklás nélküli felfüggesztésére és megszüntetésére.
Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban
foglalt valamennyi feltételt.
Játék
Szabályzata
megtalálható
a
www.vascularplazma.hu/pontneked oldalon is.
Egyéb, Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a
Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2018. szeptember 1.
Szervező

