
Nyereményjáték Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 

(Hatályos: 2021.09.01. és 2021.09.30. között) 

 

1.A Nyereményjáték Szervezője: 

A Nyereményjáték Szervezője a Zöld-Ker Kft. (Szolnok, Tószegi út 5.), a Zöld-Ker Kft. ennek 

keretében promóciós „Szenzációs Születésnapi” Nyereményjátékot (a 

továbbiakban: Nyereményjáték) szervez. 

 

2.A Nyereményjátékban résztvevő személyek: 

A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult személy (ideértve az egyéni vállalkozót is e 

minőségében), betöltötte 18. életévét, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.  

 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva az alábbi személyek: 

•Szervező; 

•A fentiek teljesítésébe bevont közreműködői, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, továbbá 

ezek hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (2) bekezdése); 

 

3.A Nyereményjátékban való részvétel feltételei: 

A Nyereményjáték időtartama: 2021.09.01-2021.09.30. 

A Nyereményjátékban a 2. pontban meghatározott személyek közül azok vehetnek részt, akik: 

A vásárlás után összegyűjtött hűségpontokat, aminek összege legalább 30 pont az alábbi 

űrlapon (http://www.zoldker.hu/nyeremenyjatek) feltöltik. Az űrlapon-on az adatok kitöltése 

és a pontgyűjtő füzet mindkét oldalának elektronikus formában történő feltöltése kötelező. Egy 

személy a sorsoláson annyiszor vesz részt, ahányszor a 30 pontot kigyűjtötte és a weboldalra 

feltöltötte. 

 

4.A Nyereményjáték menete: 

A nyereményjáték hatálya alatt hűségpontokkal jutalmazunk vásárlóinkat, amiket az előre 

kiküldött pontgyűjtő füzetben kell összegyűjteni. Egy vásárlónak legalább 30 pontot kell 

összegyűjtenie ahhoz, hogy részt vehessen a Játékban. Ahányszor 30 pontot összegyűjlt a 

vásárló annyiszor növeli a nyerési esélyét.  

http://www.zoldker.hu/nyeremenyjatek


 

5.A Nyereményjáték időtartama: 

A Nyereményjáték 2021. szeptember 01. 00:00 órától 2021. szeptember 30. 23:59:59 óráig 

tart.  

 

6.Sorsolás: 

Fődíj és a további nyeremények sorsolása: 

A Nyereményjáték sorsolására 2021. október 18. napján a Lebonyolító székhelyén (Szolnok, 

Tószegi út 5.) kerül sor. 

A fődíj és további nyeremények sorsolásán a Nyereményjáték időtartama alatt sikeresen 

beküldött személyi és tárgyi feltételeinek megfelelő pályázat számít. A sorsolás nem nyilvános. 

 

7.Nyeremények: 

 

Fődíj:  

Wellness hétvége (Garden,Szilvásvárad,Hszoboszló) – 5 db 

Samsung Galaxy S21 128GB 8GB RAM Dual (G991) Mobiltelefon – 5 db 

Apple iPhone 12 64GB Mobiltelefon 5 db 

Samsung QE55Q60TAU okos TV – 5 db 

Xiaomi Mi Pro 2 elektromos roller – 5 db 

További nyeremények: 

Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm (SM-R820) – 5db 

Apple Watch SE GPS 40mm – 3 db 

JBL Flip - 5 db 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite P610 10.4 64GB – 3 db 

Apple iPad 8 2020 10.2 32GB – 3 db 

Microsoft Xbox Series X 1TB Játékkonzol – 3 db 

Robzone Duoro Xclean – 3 db 

Xiaomi Mi Pro 2 (FBC4025GL) – 5 db 

Philips EP2232/40 LatteGo Kávéfőző – 3 db 

Adidas focilabda – 1 db 

Philips Leifheit szösztelenitő borotva – 3 db 



Philips perfect care gozallomas aqua pro silence – 9 db 

Samsung mosogep ww60j4060lw1le – 1 db 

Tefal actifry extra fz720015 – 2 db 

Vasalodeszka – 5 db 

Huawei tablet t8 – 1 db 

Led tv navon 82.cm – 1 db 

LG moso es szaritogep keskeny – 1 db 

Sana pedi talpreszelo keszulek elektromos +ajandek labapolo krem – 2 db 

Sencor gyumolcscentrifuga – 1 db 

 

8.Nyertes értesítése és jogosultság ellenőrzése: 

A sorsolást követően a Lebonyolító ellenőrzi rendszerében a nyertes által beküldött 

pontgyűjtők érvényességét. 

A fenti feltételek valamelyikének hiánya a nyertes azonnali kizárását és a pótnyertes nyertessé 

válását vonja maga után a fenti ellenőrzés lebonyolítását követően. A fenti feltételek 

érvényességének megállapítása során vita esetén a Zöld-Ker rendszerében rögzített adatok az 

irányadóak. 

A Lebonyolító a Nyertest a sorsolástól számított 5 naptári napon belül értesíti azon az e-mail 

címen vagy telefonszámon, amelyet a pályázat beküldésekor megadott. Lebonyolító a 

kiértesítést legfeljebb 2 alkalommal (2 egymást követő munkanapon) kíséreli meg a megadott 

elérhetőségen. Ennek sikertelensége estében további 2 alkalommal a regisztrált telefonszámon 

is megpróbálja felvenni a nyertessel a kapcsolatot (további 2 naptári napon belül). 

Ennek eredménytelensége esetén a nyertes helyébe a pótnyertes lép. A Szervező a Nyeremény 

átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen 

szabályzatban írt személyi, illetve tárgyi feltételeknek.  

A pótnyertesek nyertessé válásának sorrendjét a sorsolásuk időrendisége határozza meg. A 

pótnyertesek értesítésére és jogosultságuk ellenőrzésére a Nyertesre vonatkozó szabályok 

vonatkoznak. A Nyereményre szóló jog másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A 

Nyereményekhez, illetve azok átadásához tartozó, azt terhelő közteher-fizetési kötelezettséget 

kifizetőként Szervező vállalja, az egyéb felmerülő költségek a Nyertest terhelik. 

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 

legkésőbb a sorsolást követő 30. naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 



kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény fenti időben való átadása 

meghiúsul, úgy ezen körülményért a Lebonyolító és Szervező felelőssége nem állapítható meg. 

A Lebonyolító a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az 

átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve 

jogvesztő. 

A Nyereményjátékban történő részvétel jelen játékszabályzat Játékos általi megismerését és 

elfogadását jelenti, ideértve az adatkezelési szabályzatot is. A játékszabályban nem szabályozott 

kérdésekre a vonatkozó jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

9.A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk: 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a játékszabályzat megtalálhatók a 

zoldker.hu/nyeremenyjatek oldalon. 

A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után, 90 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal 

kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy 

Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, ideértve a 

Nyereményjáték szüneteltetését vagy megszüntetését. Az erre vonatkozó tájékoztatást a 

Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

 

10.A Nyereményjátékok alatt történő adatkezelés – adatkezelési tájékoztató: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a Játékosok által a regisztráció során 

megadott személyes adatokat a Nyereményjáték céljából kezelje. Az adatkezelés jogalapja az 

érintettek önkéntes, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az 

adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását. 

A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása a Játékosok által megadott alábbi 

személyes adatokra terjed ki: 

A kezelt adatok köre: ( http://www.zoldker.hu/nyeremenyjatek) oldalon megadott vezetéknév, 

utónév, cégneved / boltneved, telephelyed,  e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja) 



Az adatkezelés célja: A Játékos Nyereményjátékokban történő részvételéhez szükséges adatok 

kezelése, a nyertesek értesítése, ajándékok átadása, adókötelezettség megállapítása. 

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a személyes adatokat a Nyereményjátékkal kapcsolatos 

reklamáció benyújtására nyitva álló határidő leteltéig és a kapcsolódó adózási, illetve egyéb 

kötelezettségek teljesítéséig kezeli. 

 

•Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles 

megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és 

körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés). 

•Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján 

folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást 

megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás 

visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). 

•Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való jog (hozzáférési jog, 

GDPR 15. cikk), 

•Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog 

(helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk), 

•A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat 

nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre 

irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk), 

•Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, 

GDPR18. cikk), 

•Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik 

adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), 

•Az adatkezelés elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való 

jog, GDPR 21. cikk), 

•A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az 

adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő 

panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő 

ellen bírósághoz fordulhat. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett 



választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 

is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő 

az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat 

követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. 

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan 

ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos 

vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Nyereményjáték érvényes 

időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a 

Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – 

megszűnik. A Szervező vállalja, hogy a Nyereményjáték során tudomásukra jutott személyes 

adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik. 

 

11.Egyéb rendelkezések: 

Érvénytelennek minősül a Játékos Pályázata, amennyiben az a jelen Szabályzatban említett 

követelményeknek nem felel meg, így különösen, ha annak tartalma nem értelmezhető vagy 

jogszabályba ütközik (pl. indokolatlanul sértő, megbotránkoztatást keltő), illetve ha ismételten 

ugyanolyan tartalommal vagy elkésetten kerül megküldésre. 

Mindemellett érvénytelennek minősül a Pályázata akkor is, ha maga a Játékos a 3. pontban 

meghatározott követelményeknek nem felel meg. 



Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak az elkésett, nem teljes, illetve 

a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért. 

Szervező és a Lebonyolító a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, 

hogy a nyertes megfelel-e jelen Szabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem 

kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy 

ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el 

nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni. 

A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező adatkezelési 

tájékoztatóban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen 

Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi 

gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, 

vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban 

a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok 

alapján nem fogadja el a Pályázatot. 

A csoportos részvétel a Játékban tilos. Amennyiben akár a Szervező, akár a Lebonyolító által 

valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, 

hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen 

más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és 

nyereményre nem jogosult. 

Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével 

vesznek részt a Játékban, akár a Szervező, akár a Lebonyolító bármelyike saját döntési 

jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail 

postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail 

postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező 

és a Lebonyolító felelősségüket kizárják. A Szervező bármely nyeremény bármely hibájáért 

mindennemű felelősségét kizárja. 

A Szervező és a Lebonyolító kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból 

adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített 

adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Nyereményjátékokban való 

részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok tartalma, teljesítménye, 

üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és 

ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló 



tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a 

rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a 

Lebonyolító felhívják a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Nyereményjátékokban résztvevő, 

általuk regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges 

számváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő 

problémákért a felelősséget a Szervező és a Lebonyolító nem vállalja. A Szervező és Lebonyolító 

nem vállalják felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 

összefüggésben, akár a Játékosnál, akár a Játékoson és a Szervezőn és Lebonyolítón kívüli 

harmadik személynél bekövetkezett kárért. 

Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely 

okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a 

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

A Szervező és Lebonyolító a Nyereményjátékokból érvénytelenség okán kizárhatják azt a 

pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel 

meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem 

terheli. 

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a 

Szervező és Lebonyolító nem vállalják a felelősséget. 

A Szervező és Lebonyolító nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges 

szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden 

felelősséget kizár, ezen igényeknek nem kötelezettje. A főzőnap nyertesei között kiosztásra 

kerülő termékekesetén a jótállás kötelezettje a termék gyártója, vagy forgalmazója. 

 

12.Játékszabályzat módosítása, illetve visszavonása: 

A Szervező fenntartja magának a jogot a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen 

játékszabályzat egyoldalú módosítására, illetve visszavonására. 

 

Szolnok, 2021. augusztus 24. 

Zöld-Ker Kft. 

Szervező 


