Vascular Plazma Lurdy ház nyitó nyereményjáték Szabályzata
Hatályos: 2019. március 4.
1. Nyereményjáték megnevezése
A Nyereményjáték megnevezése: „Vascular Plazma Lurdy ház nyitó nyereményjáték ”
továbbiakban: Játék.
2. Játék időtartama
A Játék 2019. március 4 napjától 2019. március 31. napjáig tart.
Játék szervezője és bonyolítója
Játék szervezője és bonyolítója együttesen a: Vascular Plazma Kft. (Székhely: 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3.em.1.; Cégjegyzékszám: 01 09 207340; Adószám: 25305326-243); Vascular Plazma Lurdy Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3/1.,
Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Lurdy ház, Adószám: 26362203-2-43,
Cégjegyzékszám: 01-09-326213) és; a továbbiakban: Szervező.
3. Játék célja
A Játék 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. Játékban való részvétel feltételei: A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes, azonban a
részvételre jelentkezőnek (a továbbiakban: „Játékos”) meg kell felelnie az alábbi együttes
feltételeknek (a továbbiakban: „Részvételi Feltételek”):
4.1.
4.2.

a jelentkező betöltötte tizennyolcadik (18.) életévét
a jelentkező magyarországi állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, és a
Szervező telephelyén bemutatja Magyarországon kiállított lakcímkártyáját
4.3. a jelentkező a Szervező telephelyén bemutatja Magyarországon kiállított TB kártyáját
4.4. a jelentkező telefonon vagy online időpontot foglal a Szervező Plazmaferezis Centrumába
és a megadott időpontban megjelenik Szervező Telephelyén a Centrumban
4.5. a jelentkező korábban már regisztrált vagy az adott napon regisztrál szervező
donoradatbázisába
4.6. a jelentkező megismeri a plazmaferezis folyamatát és sikeresen – negatív szerológiai
eredménnyel - részt vesz az ingyenes orvosi vizsgálaton
4.7. A részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos a Játékban való részvételi szándékáról a
helyszínen átvehető, Részvételi Szándéknyilatkozat és adatkezelési hozzájárulás
nyomtatványt, hiánytalanul kitölti, aláírja, és átadja a Vascular Plazma Lurdy Plazmaközpont
munkatárásának, akik a hiánytalanul kitöltött Részvételi Szándéknyilatkozat és adatkezelési
hozzájárulás átadását követően, rögzítik a szervező elektronikus nyilvántartásában a Játékos
szándékát a Játékban való részvételre.
4.8. A későbbi Sorsoláson való részvétel alapja, a Játékban való részvételi szándékot kifejező
nyilatkozat, illetve az elektronikus rendszerben rögzített jelentkezés.
4.9. nem áll fenn olyan ok, amely miatt a jelentkező a Játékból kizárásra kerülne (ld. 6. fejezet);
4.10. a Játékban való részvétel feltétele a Játékszabályzat, az adott Játék részvételi
feltételeinek, valamint az Adatkezelési szabályzatnak az elfogadása
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4.11. a játékban való részvételnek NEM (és nem is lehet) feltétele a plazmadonációban történő
korábbi, vagy a játék időtartama alatt vállalt és azalatt teljesített plazmadonáció
4.12. a Játékban való részvétel minden Játékos számára ingyenes, annak nincs pénzeszköz
fizetésre vagy más vagyoni érték nyújtására, valamint áru vásárlására vonatkozó
kötelezettsége.
4.13. A Játékos a promóció ideje alatt az első 100 sikeres alkalmassági vizsgálatot teljesítő
között szerepel
5. A Játék leírása
A Játék keretében a Szabályzat 4. fejezetében felsorolt feltételeknek megfelelő Játékosok, a Jelen
szabályzat 2 fejezetében meghatározott időszak alatt. A Jelen szabályzat 7. fejezetében
meghatározott nyereményre pályázhatnak.
5.1. A Játék időtartama alatt Játékszabályzatnak megfelelő Játékosok jelentkezését a bonyolító
rögzíti elektronikus rendszerébe
5.2. A Sorsoláson való részvétel alapja, a Játékban való részvételi szándékot kifejező nyilatkozat,
illetve az elektronikus rendszerben rögzített jelentkezés valamint az hogy a Játékos a
promóció ideje alatt az első 100 sikeres alkalmassági vizsgálatot teljesítő között szerepeljen
5.3. Az első 100 minden a részvételi feltételeknek és a Szabályzatnak megfelelő sikeres első
vizsgálatot teljesítő Játékos egy alkalommal vehet részt a sorosláson
5.4. Sikeres első vizsgálatnak minősül az, ha a Játékos aki korábban még nem látogatta meg
Szervező plazmaközpontját időpontfoglalást követően megjelenik az orvosi vizsgálaton, és
két negatív szerológiai eredménnyel elvégzi azt
5.5. A „Játék sikeres első vizsgálatot teljesítőknek” játékrészben csak egy alkalommal lehet részt
venni, tehát csak Jelentkezés gyűjthető vele, mely ezen Játékrész sorsolásán egy
részvételnek felel meg.
5.6. A feltételnek megfelelő Játékosok között a Játék 2019. Április 5-én 15:00-kor 1 db Samsung
UE43NU7402 LED TV-t sorsolunk ki.
6. Játékban történő részvételt kizáró okok
6.1. Amennyiben az adott jelentkező vagy Játékos a Játék időtartama alatt bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból
kizárhatja. Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek,
köteles azt haladéktalanul jelezni a Szervező felé.
6.2. A Játékban nem vehet(nek) részt a Szervező és a Bonyolító vezető tisztségviselői, vezető
beosztású munkavállalói, munkavállalói, megbízottjai és a Játék érdemi szervezésében és
lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és
mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
6.3. A Játékban nem vehet részt olyan Játékos, aki nem felel meg jelen szabályzat 4. fejezetében
részletezett részvételi feltételeknek
6.4. Szervező jogosult azon Játékosokat kizárni a Játékból, akik nem a Játék célját támogató
módon, jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérően, tisztességtelenül igyekeznek részt venni a
Játékban. Ennek tényét a Szervező nem köteles alátámasztani vagy indokolni.
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7. Nyeremény, sorsolások helyszíne, időpontja és módja
7.1. A sorsolás időpontja: 2019. Április 5. 15:00. A Sorsolások a Bonyolító székhelyén, 3 tagú
Sorsolási bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvén alapulva, jogszerű, objektív és
tárgyilagos módon, gépi módszerrel történnek, a Játék céljára kialakított digitális felület
használatával. A sorsolás fődíja: 1 db Samsung UE43NU7402 LED TV
7.2. A nyeremények másra nem cserélhetőek, át nem ruházhatóak, értéküknek készpénzre
történő kifizetése nem lehetséges. A Nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő
adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételével
összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl.:
az átvétel vagy a nyeremény helyszínére utazás) a Játékos viseli
8. Nyertesek száma
A sorsoláson 1 fő Nyertes valamint 2 fő Pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertesek a kihúzás
sorrendjében abban az esetben válhatnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben valamelyik
nyertes Játékos vagy az Őt követő pótnyertes Játékos bármely okból kizárásra került, vagy a
Nyertessel / első pótnyertessel a kapcsolatfelvétel sikertelen. Szervező kizárja a felelősségét
abban az esetben, ha a Nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a sorsolás
eredményéről.
9. Nyertes és pótnyertesek kihirdetése és értesítése
9.1. Nyertes értesítését a Szervező a Sorsolást követő legkésőbb harmadik munkanapon kísérli
meg, a Nyertes által a Részvételi szándéknyilatkozaton, megadott e-mail címen illetve
telefonszámon keresztül. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén a Szervező – vagy annak
kérésére a Bonyolító – további 3 munkanapon belül, további 3 alkalommal kísérli meg a
kapcsolatfelvételt a Nyertessel.
9.2. Amennyiben a kapcsolatfelvétel meghiúsul (a Nyertes 6 munkanapon át nem elérhető) és
nem sikerül a Nyertessel érdemben egyeztetni a Nyeremény átvételéről), úgy a Nyeremény
a továbbiakban az adott nyereményhez kisorsolt első számú Pótnyertest illeti meg.
9.3. Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes adatai pontatlansága vagy
változása miatt nem értesül a Sorsolás eredményéről.
9.4. Nyertes(ek) nevét és/vagy az átadás során készített fényképet a Szervező jogosult a
weboldalán, Facebook oldalán illetve hírlevelében közzétenni, amennyiben a Nyertes a
Nyeremény átvétele során ehhez írásban hozzájárult.
10. Nyeremény átvétele
10.1.
A Nyeremény átvételének módjáról a Szervező a Nyertest személyesen megadott
telefonos elérhetőségén értesíti.
10.2.
A Nyeremény átvétele a Szervező Plazmagyűjtő Állomásán történik annak nyitva
tartási ideje alatt, előre egyeztetett időpontban, mely során a Nyertes a nyeremény
átvételéről írásban nyilatkozik.
10.3.
A Nyeremény átvételére kizárólag a Nyertes, vagy annak törvényes képviselője
(meghatalmazottja) jogosult. Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a Nyeremény
átvétele érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes neki felróható
módon nem tesz eleget, úgy ez a körülmény Szervező terhére nem értékelhető.
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10.4.
Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átvételének 90 napon belül nem tesz eleget és a
Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át.
11. Adatkezelési tájékoztató
11.1.
Játékos a Szervező által meghirdetett „VASCULAR PLAZMA LURDY HÁZ NYITÓ
NYEREMÉNYJÁTÉK „nyereményjátékba történő szándéknyilatkozat kitöltésével és
leadásakor, illetve call centeres, vagy online megerősítés során megadott személyes adatai
rögzítésre, tárolásra és felhasználásra kerülnek Játék nyilvántartásának, kezelésének és
lebonyolításának érdekében.
11.2.
Az adatkezelés célja a kizárólag a VASCULAR PLAZMA LURDY HÁZ NYITÓ
NYEREMÉNYJÁTÉK - Játék bonyolítása.
11.3.
Az adatkezelés jogalapja: A Játékos önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása az
adatkezeléshez.
11.4.
A Játékos a Szervező által meghirdetett Játékba történő regisztrációjával hozzájárul
ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott alvállalkozói
felhasználja és kezelje.
11.5.
Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező
megbízásából a Bonyolító végzi.
11.6.
Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.
11.7.
Az adatkezelés időtartama a Szervező által meghirdetett Játékban való részvétel
időtartama alatt folyamatos, ezt követően a kezelt adatokat maximum a Játék lezárását
követő 6 hónapig tárolja a Szervező.
11.8.
Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld marketing tartalmú információkat,
amennyiben ehhez a Játékos a Szervező által meghirdetett VASCULAR PLAZMA LURDY HÁZ
NYITÓ NYEREMÉNYJÁTÉK Játék 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.
12. Egyéb rendelkezések
A Játékos a Játékban történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban
foglalt valamennyi feltételt. Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a Játék
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indoklás nélküli felfüggesztésére vagy megszüntetésére. A mindenkori hatályos
Játékszabályzatot, 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 március 4
Szervező
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