
Nyereményjáték szabályzat 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a PROMECOM Kft. 

(a továbbiakban: Promecom) által üzemeltetett medistance.hu weboldalon megjelenő 

Regisztrációs játékra (a továbbiakban: Játék). 

A Játékok szervezője a PROMECOM Kft. (a továbbiakban: Szervező), a Szervező neve és 

székhelye megtalálható a Játék leírásánál. 

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon 

tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes 

cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben 

a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.  

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 

közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); • a Promecom tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; • egyéb, a lebonyolításban 

közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.  

2. A Játék leírása 

A Játék a közzétevő medistance.hu weboldal Regisztráció dobozban érhetők el, itt olvashatók 

a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok és itt lehet regisztrálni, 

illetve jelentkezni a Játékokra. 

3. A Játék időtartama 

A Játék időtartama: 2016. Június 30 – 2016. december 31. A Játék időtartamának kezdete 

előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. 

4. Jelentkezés a Játékra 

A Játékra jelentkezni a Regisztrációs űrlap kitöltéséve lehet. 

FONTOS SZABÁLY: egy e-mailcímről érkező regisztáció csak egyszer szerepel a 

sorsolásban. 

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a sorsoláson, ha elfogadta a Nyereményjáték 

szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.  

5. Nyeremény 

1 db Medistance® vérnyomásmérő csomag, kéthavi szolgáltatással. 



A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

6. Sorsolás 

A sorsolás időpontja: 2016. január 4. 10.00 óra. A sorsolás véletlenszerűség elve alapján 

történik, a Promecom 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. 

7. Nyertesek értesítése 

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük. 

8. A nyeremények kézbesítése  

A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője mintaboltjában (1037 Budapest, Kunigunda útja 

60.) hétfőtől péntekig, 9-16.00 óráig lehet átvenni. Amennyiben ez nem megoldható a Játékos 

részéről, telefonos egyeztetéssel egy játékoshoz közeli gyógyszertár lesz az átvátel helyszíne. 

Ezt minden esetben telefonon történő egyeztetés előzi meg. 

9. Adatkezelés 

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy 

- megadott adataik (név, e-mailcím, telefonszám) a Promecom, mint adatkezelő adatbázisába 

kerüljenek és azokat a Promecom minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje 

a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése 

céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig; 

A nyertesek tudomásul veszik, hogy az adataikat tartalmazó nyertesi listát a partner a 

székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján 

(kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. 

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel/szolgáltatásival 

kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli 

felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban 

postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek 

kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a 

Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott 

valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, 

valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. 

A Promecom a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan 

kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 

10. Felelősségkizárás 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt 

maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt 

követően) a Promecomnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és 

minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. 



A Promecom nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot 

tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

11. Egyéb 

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és 

feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Promecom a 

nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra 

hozza.  

Kelt: Budapest, 2016. Június 30. 

 


