Alkalmanként 6000 Ft, első vizsgálatért 4000 Ft
SZABÁLYZAT

Hatályos: 2019. március 1.
1. A promóció elnevezése:
Alkalmanként 6000 Ft első vizsgálatért 4000 Ft (a továbbiakban: Promóció).
2. A Promóció Szervezői, bonyolítói és adatkezelői:
Promóció szervezője együttesen a : Vascular Plazma Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 3. C. lház. 3/1., Adószám: 25305326-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-207340); Vascular
Plazma Nyír Kft (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3/1., Telephely: 4400
Nyíregyháza, Szegfű utca 75. 1. emelet, Adószám: 25328918-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09208757), Vascular Plazma Baranya Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház.
3/1.; Telephely: 7626 Pécs, Király utca 66., Adószám: 25365234-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09270932) Vascular Plazma Jász Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3/1.
Telephely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4., Adószám: 25365375-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09270941), Vascular Plazma Borsod Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház.
3/1., Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy – Zsilinszky utca 2.-4. G szint, Adószám: 25501591-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-278783, ) Vascular Plazma Hajdú Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 3. C. lház. 3/1., Telephely: 4024 Debrecen, Csapó utca 28. Adószám: 25501601-2-43,
Cégjegyzékszám: 01-09-278784) Vascular Plazma Agria Kft. Székhely: 1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 3. C. lház. 3/1., Telephely: 3300 Eger, Agria Park, Törvényház u. 4. Adószám:
26093011-2-43, Cégjegyzékszám: 01 09 301477), Vascular Plazma Lurdy Kft Székhely: 1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3/1. Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 1214. Lurdy ház Adószám: 26362203-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-326213
a továbbiakban együttesen „Szervező”
3. A Promóció célja
A Promóció célja a Szervező küldetésének (humán vérplazma gyűjtés) népszerűsítése annak
érdekében, hogy minél többen ismerjék meg és támogassák a plazma-ferezis (plazma adás)
célját, és szerepét a gyógyításban.
4. Részvételi feltételek:
A Promócióban akkor van lehetőség önkéntesen és ingyenesen részt venni, ha a részvételre
jelentkező megfelel az alábbi feltételeknek (A továbbiakban „Részvételi Feltételek” illetve
„Résztvevő”)
4.1. betöltötte tizennyolcadik (18.) életévét
4.2. telefonon vagy online időpontot foglal a Szervező Plazmaferezis Centrumába és a
megadott időpontban megjelenik Szervező Telephelyén a Centrumban
4.3. a jelentkező magyarországi állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, és a
Szervező telephelyén bemutatja Magyarországon kiállított lakcím és TB kártyáját
4.4. Résztvevő érvényes egészségügyi vizsgálattal rendelkezik
4.5. korábban regisztrált vagy az adott napon regisztrál szervező donoradatbázisába
4.6. az első vizsgálatosoknak szóló részben olyan új jelentkezők tudnak részt venni, akik vagy
korábban még nem regisztráltak, nem szerepelnek a Szervező donor adatbázisában, vagy
státuszuk legalább fél éve inaktív ezért újra alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

4.7. az első vizsgálatosokra vonatkozó 4000 Ft költségtérítés kifizetésének feltétele, abban az
esetben, ha az első alkalommal nem történik plazma adás, hogy a jelentkező miután
megismerte a plazmaferezis folyamatát, részt vegyen az ingyenes orvosi vizsgálaton és
sikeres legyen az orvosi vizsgálata. A kifizetés ütemezését a 7.3. pont tartalmazza
4.8. az első vizsgálatosokra vonatkozó 4 000 Ft költségtérítés kifizetésének feltétele, abban az
esetben, ha az első alkalommal plazma adás is történik, hogy a jelentkező miután
megismerte a plazmaferezis folyamatát részt vegyen az ingyenes orvosi vizsgálaton és
sikeres legyen az orvosi vizsgálata. A kifizetés ütemezését a 7.3. pont tartalmazza
4.9. az alkalmanként 6 000 Ft költségtérítés (melyből 4285 Ft a donációs költségtérítés és 1 715
Ft a marketing célú donor elégedettségi kérdőív térítése) kifizetésének feltétele, hogy a
jelentkező ismerje meg a plazmaferezis folyamatát, sikeres legyen az orvosi vizsgálata,
valamint, hogy sikeres donációt követően hiánytalanul töltse ki a marketing célú
információszolgáltatási kérdőívet, és adja le azt a Centrumban, Szervező telephelyén. A
kifizetés ütemezésének részleteit a 7.3. pont szabályozza.
4.10.
nem áll fenn olyan ok, amely miatt a jelentkező a Promócióból kizárásra kerülne (ld. 6
fejezet);
4.11. a Promóciós szabályzat, az adott Promóció részvételi feltételeinek, valamint az
Adatkezelési szabályzatnak az elfogadása
4.12. a Promócióban való részvétel minden Résztvevő számára ingyenes, annak nincs
pénzeszköz fizetésre vagy más vagyoni érték nyújtására, valamint áru vásárlására
vonatkozó kötelezettsége.
4.13. Résztvevő részvételével elfogadja, hogy a Promócióban csak sikeres egészségügyi
alkalmassági vizsgálat esetén vehet részt.
5. A Promóció leírása
A Promóció során a jelen Szabályzat 4 fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelő
Résztvevők vehetnek részt, Jelen szabályzat 8 fejezetében meghatározott időszak alatt. A
Promóció tárgyát Jelen szabályzat 7 fejezete tartalmazza
6. Promócióban történő részvételt kizáró okok
6.1. Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy megtagadják a Résztvevők részvételét, vagy
változtassanak a Promóciós – és adatkezelési szabályzaton, amennyiben a Résztvevő
részvétele a szabályzattal ütközik.
6.2. Amennyiben az adott jelentkező vagy Résztvevő a Promóció időtartama alatt bármely
okból nem felel meg a Promóciós szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a
Szervező a Promócióból kizárhatja.
6.3. Amennyiben a Résztvevő nem felel meg a jelen Promóciószabályzat feltételeinek, köteles
azt haladéktalanul jelezni a Szervező felé.
6.4. A Promócióban nem vehet részt olyan Résztvevő, aki nem felel meg jelen szabályzat 4.
fejezetében részletezett részvételi feltételeknek
6.5. Szervező jogosult azon Résztvevőket kizárni a Promócióból, akik nem a Promóció célját
támogató módon, jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérően, tisztességtelenül igyekeznek
részt venni a Promócióban.

7. A költségtérítés tartalma:
Promóció keretében a Résztvevő az alábbi költségtérítésben részesülhet:
7.1. első vizsgálatért 4 000 Ft (a részvételi feltételekben meghatározott annak megfelelő
jelentkezők számára). A kifizetés ütemezését a 7.3. pont tartalmazza.
7.2. 6000 Ft – azaz 4285 Ft költségtérítés a sikeres donációt követően és 1715 Ft térítés a
marketing célú donor elégedettségi kérdőív kitöltéséért. (a részvételi feltételekben
meghatározott és annak megfelelő jelentkezők számára). A kifizetés ütemezésének
részleteit a 7.3. pont szabályozza.
7.3. A kifizetés menete:
Amennyiben az első
vizsgálat során csak
vérvétel történik
0. alkalom

Sikeres első orvosi
vizsgálat, vérvétellel.

Költségtéríés kifizetésének ütemezése
1. alkalom

Költségtérítés kifizetésének az ütemezése
3. alkalomtól

Első plazmaadás, donor
elégedettségi kérdőív
kitöltése.
4.000 Ft
6.000 Ft

EVEP - Első vizsgálat plazmaadással
(az EVEP az alábbi centrumokban
érhető el: Eger, Nyíregyháza,
Debrecen, Lurdy)
Sikeres első orvosi vizsgálat,
plazmaadással.
4.000 Ft
Második plazmaadás, donor
elégedettségi kérdőív kitöltése.
6.000 Ft
6.000 FT

Sikeres plazmaadás,
Sikeres plazmaadás,
donorelégedettségi
donorelégedettségi kérdőív kitöltése.
kérdőív kitöltése.
Költségtérítés kifizetésének az ütemezése
6.000 Ft
6.000 FT
6 000 Ft = (4.285 Ft költségtérítés a donációs, valamint 1.715 Ft a kérdőívért)

Sikeres donáció = minimum 500 ml plazma leadása alkalmanként. Sikeres orvosi vizsgálat = két
egymástól elkülönülve, minimum 72 óra elteltével levett negatív szerológiai lelet.
8. Promóció időtartama
8.1. A Promóció 2019. március 1-től visszavonásig érvényes
8.2. Szervezők a Promóciót bármikor indoklás nélkül felfüggeszthetik, módosíthatják vagy
visszavonhatják.
9. Adatkezelés
A Résztvevő a telefonos, illetve weboldalon történő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az
általa megadott személyes adatokat a Szervezők és megbízott alvállalkozói felhasználják és
kezeljék. Az adatok kezelését a Szervezők, mint adatkezelők, feldolgozását a Szervezők
megbízásából annak mindenkori reklámügynöksége és informatikai partnere végzi. Résztvevő a
Szervező által meghirdetett „Alkalmanként 6000 Ft, első vizsgálatért 4000 Ft !!” „Promócióba
történő regisztrációja során megadott személyes adatai rögzítésre, tárolásra és felhasználásra
kerülnek Promóció nyilvántartásának, kezelésének és lebonyolításának érdekében. Az

adatkezelés célja a kizárólag a „Alkalmanként 6000 Ft, első vizsgálatért 4000 Ft !!” - Promóció
bonyolítása. Az adatkezelés jogalapja: A Résztvevő önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása
az adatkezeléshez. A Résztvevő a Szervező által meghirdetett Promócióba 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 Bonyolító végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a
személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. Az
adatkezelés időtartama a Szervező által meghirdetett Promócióban 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
Résztvevő regisztrációja során kifejezetten hozzájárult. Hozzájárulás esetén, a Szervező kizárólag
saját működési köréhez szorosan kapcsolódó tartalmú marketing információkat továbbít a
Résztvevő felé. Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k)
kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. Résztvevő a hozzájáruló
nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az
esetben a Résztvevő 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. Résztvevő 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. Résztvevő 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.
A teljes Adatvédelmi Szabályzat bárki számára elérhető az alábbi weboldalakon:
http://vascular-plazma-szeged.hu/wp-content/uploads/sites/Adatkezelesi_szabalyzat_Szeged.pdf
http://vascular-plazma-nyiregyhaza.hu/wp-content/uploads/sites/Adatkezelesi_szabalyzat_Nyiregyhaza.pdf
http://vascular-plazma-pecs.hu/wp-content/uploads/sites/Adatkezelesi_szabalyzat_Pecs.pdf
http://vascular-plazma-miskolc.hu/wp-content/uploads/sites/Adatkezelesi_szabalyzat_Miskolc.pdf
https://vascular-plazma-debrecen.hu/wp-content/uploads/sites/Adatkezelesi_szabalyzat_Debrecen.pdf
https://vascular-plazma-eger.hu/wp-content/uploads/sites/Adatkezelesi_szabalyzat_Pecs.pdf
https://vascular-plazma-budapest.hu/wp-content/uploads/sites/Adatkezelesi_szabalyzat_Pecs.pdf

10. Facebook mentesítése és felelősség
A Promóció vonatkozásában a Promóciószabályzat megalkotásával és Facebookon történő
megjelenítésével a Szervező és annak elfogadásával a Résztvevő teljeskörűen mentesíti a
Facebookot minden, a Promócióhoz kapcsolódó felelősség alól. Szervező egyúttal elismeri, hogy
a Promócióot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem bonyolítja, és a Promóció nem
kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Promóció megszervezéséhez és lebonyolításához a
Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja meg.
11. Felelősségkorlátozás
A Szervezőket nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága
miatt, függetlenül attól, hogy az a Résztvevők, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt

bármilyen eszközben vagy programban, 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 Szervezők nem
vállalnak felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért,
hiányosságáért. Ha a Promóció a Szervezők kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv
szerint, vagy a Szervezők által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a
Promóció adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a
Szervezők fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint töröljék, lezárják, módosítsák vagy
felfüggesszék a Promóciót. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk szerint
kizárjanak a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós- és adatkezelési
szabályzatban foglaltakat.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. A Promóció más Promóciókkal összevonható.
12.2.A Résztvevő a Promócióban történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen
Promóciószabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat
módosítására, a Promóció indoklás nélküli felfüggesztésére vagy megszüntetésére. A mindenkori
hatályos Promóciószabályzatot feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező weboldalán illetve
telephelyén teszi közzé. Egyéb, Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2019 február 25
Szervező

