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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A „Nyerd vissza szemüveged árát!” NYEREMÉNYJÁTÉKRA VONATKOZÓAN
Az ANKA optika és üzemeltetője, a TERKA-TEAM Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Miklós utca 05.
IX/48., telephely: 1035 Budapest, Vörösvári út 27., Cg. 01-09-296015, adószám: 25296163-241; a továbbiakban: Szolgáltató) a ankaoptika.hu/nyerd-vissza weblapon keresztül elérhető
nyereményjáték részletes szabályait a jelen nyereményjáték szabályzatban határozza meg.
A JÁTÉK:
A Szolgáltató promóciós játékot szervez az optika Facebook és Google business oldalán történt
értékelésekkel kapcsolatban, amely során a komplett szemüveg értékének az ára nyerhető (a
továbbiakban: Játék).
1.A JÁTÉK SZABÁLYAI
1.1.A Játékban részt venni jogosult Játékosok:
A
Játékban
azok
a
természetes
személyek
vehetnek
részt,
akik
a
facebook.com/ANKA.optika/reviews oldalon és a g.page/ANKA-optika/review az ANKA
optika vonatkozásában értékelést tesznek közzé és ezen értékeléseke printscreen képét pdf vagy
jpg formátumban megküldik a hello@ankaoptika.hu e-mail címre.
A Játék időtartama: 2021.02.28.
A Játék sorsolás időpontja: 2020.09.05., 2020.12.05., 2021.03.06. 11:00 óra
A Játék időtartama alatt a facebook.com/ANKA.optika/reviews oldalon és a g.page/ANKAoptika/review az ANKA optika vonatkozásában értékelést közzététele és ezen értékelés
printscreen képének pdf vagy jpg formátumban a hello@ankaoptika.hu e-mail címre történő
megküldése a Játékban történő részvételi hozzájárulásnak minősül, amellyel a Játékos
hozzájárul a megadott személyes adatai Játékban történő, jelen adatkezelési tájékoztató szerinti
Szolgáltató által történő kezeléséhez is.
Az a Játékos, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – korlátozottan
cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a
Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti
adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt
jogosult.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően)
a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden
ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a Játékban való részvétellel kapcsolatban a
Játékban történő sorsoláshoz, a Nyeremény átadásához megadott hozzájárulás visszavonása a
Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Sorsolásban a Játékos nem
vesz részt, illetve a Nyeremény részére nem kerül átadásra, mivel a Sorsolás a Játékosok
valamely azonosító adatai közül történik, a Nyeremény átadásához pedig adójogi és egyéb
szállítási, értesítési információk szükségesek, amelyeket a Szolgáltató a Játékos hozzájárulása
alapján jogosult kezelni. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan
nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.
A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama
alatt és a Sorsolás időpontjában is a fenti, az adott Játékra vonatkozó Szabályzatban
meghatározott valamennyi feltételt teljesíti.

2

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási
hellyel rendelkező, illetve jogi személyek esetében magyarországi székhellyel rendelkező
személyek vehetnek részt.
1.2.Kizárás a Játékból:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból
kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja
annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen
büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének
befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék
során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél; c)
a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. A Szolgáltató fenntartja a
jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.
1.3.Sorsolás:
A sorsolási napon a Szolgáltató számítógépes sorsolással, véletlenszerű algoritmussal
kisorsolja a Játékban résztvevő Felhasználók közül az egy-egy darab nyertes e-mail címet. A
sorsolásra a Szolgáltató fent megjelölt telephelyén kerül sor, közjegyző igénybe vétele nélkül.
A sorsolásról jegyzőkönyv kerül rögzítésre. A sorsolás nyilvános. A Nyeremények sorsolására
az irányadó nyereményidőszak elteltét követő 3 munkanapon belül kerül sor, a nyertes
Játékosokat Szervező elektronikus úton értesíti a sorsolás eredményének megállapításától
számított 3 munkanapon belül, illetve tájékoztatja a Nyeremény átadásához szükséges adataik
közlésére a nyereményének átadása, illetve az ahhoz kapcsolódó adóterhek és esetleges
kapcsolódó járulékok megfizetése érdekében. A Nyeremények sorsolásán sorsolásonként 2
darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a
nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a megadott elérhetőségein nem elérhető, vagy
a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó
szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. A Nyeremények sorsolásán minden
Játékos annyiszor vehet részt, ahány értékelést elektronikus úton megküld a Szolgáltatónak, így
a Játékos az esélyeit az értékelések megküldésének számával egyenes arányban növeli.
1.4.Nyeremények:
A nyertesek jogosultak a Nyereményről lemondani legkésőbb a Nyereményről történő
értesítésüket követő 10 munkanappal bezárólag a Szolgáltatónak küldött e-mailben az alábbi email címre: hello@ankoptika.hu
A nyeremények pénzre nem átválthatók. A Játék nyereménye: a nyertes vásárlásának értékének
ajándékkártyán való átadása, mely 1 évig használható fel az ANKA optikában.
Tilos más nevében, vagy más nevével való visszaéléssel vagy más csalárd módon a nyereményt
átvenni. A Szolgáltató jogosult a Nyereményt bármikor megváltoztatni, azzal egyenértékű más
Nyereményre cserélni. A Szolgáltató nem garantálja, és azért helytállást, szavatosságot sem
vállal, hogy az átadott Nyeremény teljes egészében megegyezik a Szabályzatban megjelölt
Nyereménnyel. A Játékos nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen
semmilyen igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett Nyeremény bármiben eltér a
Szabályzatban, a IDE MIT KELLENE ÍRNI? honlapon meghatározott Nyereménytől. A
Honlapon és a Játékkal kapcsolatos kommunikációban a Nyereménnyel kapcsolatban
feltüntetett képek, információk, fotók csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek
ajánlattételnek, és nem kötelezik a Szolgáltatót. A Szolgáltató nem felel azért, hogy a
Nyeremény alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, a Szolgáltató a Nyereménnyel
kapcsolatban jogszavatosságot, kellékszavatosságot, jótállást, garanciát egyáltalán nem vállal,
a Nyeremény működőképességéért, megfelelőségéért, használhatóságáért, biztonságosságáért,
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valamint azért, hogy a Játékos a megnyert Nyereményt annak átvételét követően a
jogszabályoknak megfelelően használja-e, a felelősségét teljes egészében kifejezetten kizárja.
A Szolgáltató a Nyeremény átadására vállal kötelezettséget a jelen Játékszabályzat szerint, a
Nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a nyertes Játékos a
Nyeremény gyártójához fordulhat. A Szolgáltató jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes
Játékosnak, hogy azon akár a Szolgáltató, akár más harmadik személy logója, reklám szlogenje
vagy egyéb márkajelzése, megjelölése, marketing tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja
elhelyezésre kerül és így kerül a Nyeremény a Játékosnak átadásra. A Szolgáltató jogosult arra,
hogy a Nyeremény fizikai átadását futárszolgálat bevonásával végezze a nyertes Játékos által
megadott címen, és időpontban. Ebben az esetben szolgáltató a Nyeremény hibás helyszínre,
időpontban történő szállítása-, illetve a szállítás közben bekövetkező károkra felelősséget nem
vállal. A Szolgáltató a Nyeremény átadásához további személyes adatok megadását kérheti a
Játékostól, amelynek elmulasztása vagy nem teljesítése esetén a nyertes Játékos a Nyereményt
nem veheti át. Ezen adatkérés nem vonatkozik azonban olyan személyes adatokra, amelyek
megadása nem kötődik szükségszerűen és feltétlenül a Nyeremény vagy annak használata
jellegéhez. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szolgáltatóval a Nyeremények átvétele,
illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény
átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe,
és a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Nyereményt a nyertes Játékos
személyesen veheti igénybe, a Nyereményt átruházni, vagy meghatalmazott útján igénybe
venni nem lehet. A Nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a
Szolgáltatónál tehetők meg. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről szóló értesítésben
meghatározott határidőig a Nyereményátvételéhez szükséges adatokat (szállítási cím, időpont,
telefonos elérhetőség) nem adja át Szolgáltató részére, úgy a Nyereményre szóló jogosultságát
véglegesen elveszíti.
1.5.Közterhek:
A Szolgáltató vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó
vagy egyéb esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek
azonban a Játékost terhelik. A Nyeremény után a Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti
adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő
személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szolgáltató tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre
igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, adóazonosító jel, TAJ
kártya száma, Lakcím, Születési hely és idő, Édesanyja neve) a nyertes Játékos köteles a
Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
1.6.Játékszabályok változtatása:
Szolgáltató a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések,
vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szolgáltató
fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető
személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja. A
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a ankaoptika.hu oldal
technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet-és adatátviteli, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szolgáltatón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A
Szolgáltató az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
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1.7.A Játékból kizártak köre:
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a)a Szolgáltató tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói; b)egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények
felajánlói, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
1.8.A nyertes Játékos értesítése, kihirdetése:
A nyerteseket a Szolgáltató elsődlegesen e-mailben elérhetőségen értesíti a sorsolást követő ….
munkanapon belül. A Nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a bekért
adatok pontos megadása.
1.9.Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés:
A Játékban résztvevő Felhasználók adatai kezelésre kerülnek a Játék lebonyolítása, Játékban
történő részvétel biztosítása, sorsolás lebonyolítása, a nyeremények átadása, illetve az ahhoz
kapcsolódó adóterhek és esetleges kapcsolódó járulékok, közterhek megfizetése, bevallása és
adóigazolás kiállítása, a nyeremény meghatalmazott átvevő részére történő, jogszerű
átadásának biztosítása, panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése céljából.
Az adatok megadása kötelező, azok nélkül a Nyeremény átvétele nem lehetséges, a szükséges
adatok megadása az átadás előfeltétele.
Adatkezelési Szabályzatunk az alábbi oldalon érhető el: ankaoptika.hu/adatkezelesi-tajekoztato
A Játékos a hozzájárulását az adatkezeléshez bármikor visszavonhatja az ügyfélszolgálatra
küldött e-mailjében: hello@ankaoptika.hu

