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Medirobot – grandEXPO2019 nyereményjáték Játékszabályzat 

 

1. A „grandEXPO2019 nyereményjáték” szervezője és lebonyolítója 

 

A játék szervezője és lebonyolítója az Expert One Consulting Kft. (székhely: 6900 Makó, Cserje utca 17., Magyarország, 
adószám: 24913339-2-06 cégjegyzékszám: 06-09-021202) a játékszabályzatban, továbbiakban - Szervező. 

2. Részvételi feltételek  
 

A „grandEXPO2019 nyereményjáték„ promóciós játékban csak és kizárólag a 18. életévüket betöltött állandó, 
bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és adókártyával rendelkező 
cselekvőképes állampolgárok vehetnek részt. A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a résztvevők a nyereményjáték 
meghirdetett időtartama alatt: 

- a grandEXPO 2019 kiállításon részt vegyenek 

- a Medirobot-Rowa (Szervező) standnál feliratkozzanak a „Feliratkozás hírlevél szolgáltatásra” adatlap 
segítségével 

- elfogadják a nyereményjáték játékszabályzatát és az adatkezelési tájékoztatót 
 

A promóciós játékban nem vehetnek részt az Expert One Consulting Kft munkatársai, és a Ptk. 685.§-a szerinti 

hozzátartozóik. 

A hírlevél szolgáltatásra a kiállítás ideje alatt feliratkozók között kisorsolunk a kiállítást követő héten egy iPad-et, melyről 
a szerencsés nyertest személyesen értesítjük. 

Kiemelten fontos, hogy a promóciós játékban a játékos csak akkor jogosult nyereményére, ha a feliratkozás alatt a kért 
minden adatot pontosan és hiánytalanul adta meg. 

Egy játékos csak egyszer vehet részt a promóciós játékban, a többszöri feliratkozás kizárással büntethető a Szervező 
részéről. 

A nyeremény más személyre nem ruházható át, annak névértékét pénzben a nyertes nem kérheti. Meghatalmazás útján 
azonban a nyertes meghatalmazottja is átveheti a nyereményt. 

A nyeremény átadása személyesen történik, egy előre leegyeztetett időpontban, a Szervező által megjelölt helyszínen.  

A feliratkozással egy időben a felhasználó elfogadja a játékszabályzatot és az adatkezelési szabályzatot is. A 
promóciósjátékban való részvételhez a fenti kritériumok együttes teljesülése szükséges. A feliratkozás ingyenes. 

A feliratkozással egy időben a résztvevők hozzájárulnak, hogy a sorsolás után, nyerés esetén a Szervező promóciós 
oldalán nevüket és adott esetben fényképüket feltüntesse. 

Továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj nyertesének fotóját és nevét (legalább keresztnevét) a 
tömegtájékoztatási médiában, és egyéb promóciós reklámcélokat szolgáló online, rádió, fotó és videó anyagokban. A 
résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a díj átadásakor róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket az 
Expert One Consulting Kft. díjmentesen felhasználja. 
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3. A „grandEXPO2019 nyereményjáték” játék időtartama 

 

A játék 2019. április 26 óra 00 perctől - 2019. április 27 23 óra 59 percig tart. 

A promóciósjátékot követően 1 db sorsolás lesz, a promóciósjátékot követően, április 30-án, 12.00 és 13.00 között.  

A sorsolás véletlen algoritmus segítségével történik, ez biztosítja a véletlenszerűséget, és egyidejűleg kizárja a visszaélés 
lehetőségét. A sorsolás helyszíne – a Szervező irodája (1116 Budapest, Barázda u. 42.) 

4. A „grandEXPO2019 nyereményjáték” játék nyereményei 
 

A „grandEXPO2019 nyereményjáték” promóciósjáték nyereménye egy darab Ipad. 

A Szervező a nyeremények körének egyoldalú változtatásának jogát fenntartja 

5. A nyertesek kiválasztása 

 

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A Szervező a nyertest a sorsolást követően értesíti a 
nyereményről, és a nyeremény átvételének részleteiről. 

A sorsolás eredményéről képernyőkép készül, amely mentésre és kinyomtatásra kerül. 

A Szervező a nyertest nyereményéről e-mailben és telefonon értesíti. 

Nem vállal felelősséget a Szervező abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlanság vagy változás miatt nem értesül 
a nyereményről. Ha a Szervező 30 napon belül nem tudja értesíteni a nyertest, és ebből kifolyólag nem lát rá esélyt arra, 
hogy a nyereményt átadhassa, vagy a nyertes nem tudja igazolni magát, továbbá, ha a nyereményátadáshoz nem tudja 
vagy nem akarja a Szervező rendelkezésére bocsátani az adóazonosító jelét (amelyre a nyereményhez tartozó adó- és 
illetékfizetés miatt van szükség és a Szervező kizárólag erre a célja használja fel), akkor a Szervező saját belátása szerint 

rendelkezik a nyereményről.  

A Nyertes csak és kizárólag abban az esetben jogosult a nyereményére, ha a regisztrációkor minden kért adatot pontosan 
adott meg.  

A Nyertesek nyereményeiket, a sorsolást/értesítést követő 60 napban vehetik át. 

A Nyertesek a nyereményüket előzetes egyeztetés után, személyesen vehetik át az előre egyeztetett helyszínen. 

A nyereményhez tartozó esetleges adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények 
fentiek szerinti átadásán és adó- és járulékvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 
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6. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 

 

6.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, 
tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a) Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt 
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; 

b) nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal 
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 

c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. 

A megadott adatok kezelője a Szervező.  

A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az adatkezelő a Játék lezárását követő 90 napig kezeli és őrizi, ezen időpont 
elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából. A Játék nyerteseinek adatait az adatkezelő a 
Játék lezárását követően 365 napig őrzi meg. 

6.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A 
Szervező, mint adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 

kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken: Expert One Consulting Kft. (1116 Budapest, Barázda u. 
42) címén, vagy az info@medirobot.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni 
tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, 
helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak 
megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve 
bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások 
betartásával járnak el. 

Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő 
védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei 
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal 

6.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok 
törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.  

7. Vegyes rendelkezések 

 

7.1. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét 
jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a 
nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

7.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL 
támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve 
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szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, 
a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

7.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) 
manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 
sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a 
játékból. 

7.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. 

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi 
https://medirobot.hu/ weboldalán. 
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