
 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Nyereményjáték szervezése 

A nyereményjátékot a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4. cégjegyzékszám: 01-10-042131; adószám: 
10815018-2-41, a továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő szervezi és bonyolítja le. 

A nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező 
érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen 
történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. 

Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő 
megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott 
körülmények felmerülése vagy vis major esetén. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa. A 
Szervező jogosult a játékot bármikor egyoldalúan leállítani. 

2. Részvétel a nyereményjátékban 

A nyereményjátékban minden olyan személy részt vehet, aki a játék időtartama alatt a Szervező által rendezett rendezvényen 
személyesen megjelenik és Szervező számára nyilatkozik arról, hogy a nyereményjátékban részt kíván venni. 

A játékban való részvétel jelen szabályzat elfogadásának minősül. 

3. A nyereményjáték menete 

A 2022. december 06-i rendezvényen azon résztvevők között, akik nyilatkoznak arról, hogy a nyereményjátékban részt kívánnak 
venni, egy nyertest és egy tartaléknyertest választ ki a Szervező véletlenszerű sorsolással. 

4. A nyeremény 

A Szervező a nyereményjátékon 1 db 2 fő részére szóló 2 éjszakás Dráva Hotel Thermal Resort szállodában történő 
tartózkodásra jogosító ajándékutalványt sorsol ki. 

A játék nyertesét a Szervező e-mail útján értesíti a nyereményéről. A nyertes a játékban történt részvételt és a nyeremény 
elfogadását az értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül e-mailen visszaigazolja. Amennyiben a nyertes a nyereményt 5 
napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás tartaléknyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek 
szerint értesít a Szervező. 

A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. A 
Szervező a nyereményt a nyertesnek emailben küldi ki.   

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, illetve hozzátartozóik, valamint kiskorú, 
cselekvőképességükben korlátozott személyek.  

A nyereményekhez tartozó esetleges adó-, és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek 
szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 
jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt módosítsa 
vagy megszüntesse.  

5. Személyes adatok kezelése  

A nyereményjáték során megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek a Szervező minősül. 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása. A játékban történő önkéntes részvétellel a résztvevők 
hozzájárulnak a nyereményjáték során megadott személyes adataik kezeléséhez a nyereményjátékban való részvétel céljából, 
valamint abból a célból, hogy a játék során megadott elérhetőségeiken keresztül a jövőben a Szervező értékesítési ajánlatokkal 
keresse meg őket. 

A személyes adatok megadása önkéntes, bármikor visszavonható a https://saldo.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon 
megadott elérhetőségeken keresztül. Amennyiben a játékban résztvevő a játékban való részvétel céljából megadott személyes 
adatai tekintetében vonja vissza hozzájárulását a nyeremény átadását megelőzően, az a nyeremény kézbesítésének 
meghiúsulásához vezethet. 

A nyereményjáték során a résztvevők a nyereményjátékban történő részvételről történő nyilatkozaton szereplő személyes 
adatokat adják át a Szervezőnek a fenti adatkezelési célokból.  

https://saldo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

