MEDITEAM SZEGED Zrt.
Facebook nyereményjáték
MEDICENTER SZAKORVOSI INTÉZET
Facebook nyereményjáték részvételi,- és játékszabályzata
2021.12.14.
1. Facebook nyereményjáték Szervezője
Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: Játék vagy Nyereményjáték) szervezője a
MEDITEAM SZEGED Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 39., adószám: 132142582-06, cégjegyzékszám: 06-10-000320) a továbbiakban: Szervező – Lebonyolító - Adatkezelő.
(együttesen: Szervező)
2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18.
életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.
3. A Játék időtartama
A

Játék

a

Medicenter

Intézet

Szakorvosi

Facebook

oldalán

(https://www.facebook.com/pages/category/Doctor/Medicenter-Szakorvosi-Int%C3%A9zet925665187529021/ ) kerül meghirdetésre 2021.12.14. napján.
A Játék ideje: 2021.12.14.- 2021.12.20. 12:00 óráig tart.
A sorsolás időpontja: 2021.12.20. 12:00 A sorsolás online történik.
Az eredményhirdetésre a sorsolás időpontjától számított 24 órán belül kerül sor.
Jelen

Játékszabályzat

a

Játék

ideje

alatt

folyamatosan

elérhető,

a

https://mediteam/assets/files/20211214jatekszabalyzat.pdf oldalon található. A Játékot a Szervező a
Facebook oldalon történő egyidejű tájékoztatás mellett bármikor, indoklás nélkül leállíthatja, illetve
módosíthatja.
4. A Játék leírása, illetve menete
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre a MediCenter
Szakorvosi Intézet Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.
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A Játék végén a Nyertes kisorsolásra kerül, a https://socialwinner.besocial.hu alkalmazáson
keresztül (összesen 1 nyertes). A Nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra azok közül a játékosok
közül, akik eleget tettek a játékfelhívásnak, és megfelelnek ezen játékszabályzat minden pontjának.
5. Nyeremény, nyertes
5.1. Nyeremény
1 db Xiaomi Redmi Note 10 Pro mobiltelefon
A nyeremény átadása személyesen vagy postai úton történik, mely a Nyertessel egyeztetés után
kerül pontosításra. A nyeremény átvételének/átadásának időpontja: A nyertes adatainak rögzítését
követő 30 napon belül. A Szervező biztosítja a Nyereményt a Nyertes részére.
5.2. Nyertes
A

sorsolás

során

1

fő

Nyertes

kerül

kisorsolásra.

Az

eredményhirdetés

a

https://www.facebook.com/pages/category/Doctor/Medicenter-Szakorvosi-Int%C3%A9zet925665187529021/ oldalon, a játék posztja alatt hozzászólás formájában történik a Nyertes nevének
felfedésével, amelyet privát kapcsolatfelvétel követ a Nyertes beazonosítása után. A Szervező
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgy esetleges hibáiért,
hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Nyertes a nyereménytárggyal kapcsolatos esetleges szavatossági
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával /forgalmazójával
szemben érvényesítheti.
6. Nyertes értesítése, nyeremények átadása
Szervező a sorolást követően privát üzenetben keresi fel a Nyertest a játékban részt vevő Facebook
profil

beazonosítása

után.

Amennyiben

a

https://www.facebook.com/pages/category/Doctor/Medicenter-Szakorvosi-Int%C3%A9zet925665187529021/ Facebook oldalán történő eredmény kihirdetését követő 10 munkanapon belül
a Játékos nem reagál privát üzenetben a Szervező által kért kapcsolatfelvételre, úgy elveszti
jogosultságát a Nyeremény átvételére. A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a
Játékost, abban az esetben, ha a Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert
személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
felelősség nem terheli. Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik, illetve a fent megnevezett okokból
nem lehetséges számára a postázás a nyereményre a pótnyertes jogosult. (Kisorsolása ld. 4. pont)
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7. A Játékból történő kizárás kritériumai
A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek, – így a sorsolásban való
részvételre nem jogosultak - akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: kizárásra
kerülnek azok, akik
• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a
Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
• bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a játékban,
• beérkezett hozzászólásuk obszcén, trágár vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások
személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú
stb.)
• nem töltötték be 18. életévüket.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból azt a Játékost, aki
nem felel meg vagy megszegi a Játékszabályzatban foglaltakat. A Szervező továbbá kizárja a
Játékost, aki (i) jogsértést követ el a Nyereményjátékban történő részvétele során; (ii) harmadik fél
nevében vesz részt a Játékban; (iii) csalás vagy bármilyen visszaéléssel megszegi a szabályokat.
A Szervező bármely olyan Játékost kizár a Játékból, aki olyan tartalmat tölt fel, amely jogsértő vagy
a Szervező megítélése szerint egyébként nincs összhangban a Játék céljával.
A Szervező a Nyeremény átadását követően is kizárhatja a Játékost a Nyereményjátékból a
fentiekben részletezett okokra hivatkozva, és a kizárt Játékos pedig köteles a Nyereményt a
Szervező részére visszaszolgáltatni, vagy a Nyeremény értékét megtéríteni.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a
Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára
átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának
megtérítését követelheti a Játékostól.
8. Adatvédelem
8.1. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő adatkezelési feladatokat a Szervező látja el.
8.2. A Játékosok személyes adatai kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, így különösen
a) a Nyertesek kisorsolása és értesítése,
b) a Nyeremények kézbesítése,
c) a Játékkal összefüggő panaszkezelés.
8.3. A Nyertes(ek) kiválasztása, a Játék eredményéről szóló értesítés, valamint a panaszkezelés
céljából az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: a Játékos nevét és profilképét
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tartalmazó Facebook profilja. A Nyertes esetében a Nyeremény kézbesítése céljából a következő
személyes adatok kezelésére kerül sor: név (családi és keresztnév), e-mail cím, telefonszám, lakcím.
8.4. A Játékosoknak a Nyereményjáték keretében történő személyes adatai kezelésének jogalapja:
· jogos érdek – a jelen Szabályzat 8.2. a) és d) pontjában részletezett adatkezelési célokkal
összefüggő adatkezelések esetében;
· szerződés – a jelen Szabályzat 8.2. b) pontjában részletezett adatkezelési célokkal összefüggő
adatkezelések esetében;
· jogi kötelezettség teljesítése – a jelen Szabályzat 8.2. c) pontjában részletezett adatkezelési
célokkal összefüggésben.
8.5. A Nyereményjátékkal összefüggésben a személyes adatok kezelése és tárolása a következő
időtartamban történik:
· a Játékos által a https://www.facebook.com/pages/category/Doctor/Medicenter-SzakorvosiInt%C3%A9zet-925665187529021/ Facebook oldalán az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatok – a regisztráció időpontjától a Játékos vagy a Szervező általi visszavonás
időpontjáig
A Szervező az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR)
13-14. cikkei szerint tájékoztatja a Játékost, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a
Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán (a GDPR 6. cikk
(1) bek. a) pontján alapul.
A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, telefonszámának,
illetve postai címének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, hozzájárul személyes adatai
kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték
lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.
Az adatokat kizárólag a Szervezőnek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai
ismerhetik meg.
Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél
megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes
lezárásáig tart. A Szervezők azonban tájékoztatják a Felhasználót, hogy nyereményátadás esetén a
vonatkozó jogszabályokban (így különösen a Személyi jövedelemadóról szóló törvényben, a
Számviteli törvény, az Adózás rendjéről szóló törvényben) meghatározott időtartamig kerülnek
megőrzésre.
Hozzájárulását a Felhasználó a Facebookon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint
írásban, a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja.
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Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó személyes adatainak módosítását,
helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.
A Felhasználó tájékoztatást kérhet a Szervezőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes

adataihoz

való hozzáférést,

azok helyesbítését,

a

személyes

adatai

kezelésének korlátozását, törlését, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Esetleges adatvédelmi incidens esetén Felhasználó tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a Felhasználó jogaira és szabadságaira nézve, a Szervező indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót a GDPR 34. cikkében meghatározott módon.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított
jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott
jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt
érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.
Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét
nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor
úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál jogosult bejelentést, panaszt tenni.

9. Egyéb rendelkezések
A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja az e Szabályzatban rögzített
feltételeket. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a nyertes
viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
kötelezettség nem terheli.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az érintettek egyidejű értesítése mellett a Nyereményjátékot
korábbi időpontban lezárja vagy megszakítsa, továbbá a jelen Játékszabályt indokolt esetben - a
Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt más, a meghirdetettel azonos értékű
Nyereménnyel helyettesítse, valamint módosítsa a Nyeremény kézbesítésével összefüggő
rendelkezéseket. A Szervező továbbá ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték
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szabályait bármikor módosítsa, ideértve a Nyereményjáték időtartamát is, vagy a Nyereményjátékot
a meghirdetettnél korábban megszüntesse.
A Szervező nem felelős a Játékosnál felmerülő olyan kárért, amely a Játékban való részvétel
következménye, továbbá a Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldal teljesítménye, üzenet- és
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, így a Szervezőt
semminemű felelősség nem terheli.
Azon kérdések esetében, amelyeket e Szabályzat nem rendez, a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések érvényesek. A Nyereményjátékkal összefüggő panasz előterjesztésére a
medicenter@mediteam.hu e-mail címen van lehetőség.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem
hozható.

Szeged, 2021. december 14.
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