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WAZE Nyereményjáték szabályzat 

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Debrecen Smart City 

hivatalos oldalán (weboldalán: www.smartcity.debrecen.hu/hu, Facebook oldalán: 

www.facebook.com/smartdebrecen) meghirdetett ingyenes Nyereményjátékra vonatkozik (a 

továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. 

A játék Szervezője az EDC Debrecen Nonprofit Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 

31.; cégjegyzékszám: 09-09-017142), továbbiakban: Szervező. 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 

automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek 

ismeri el az abban foglaltakat. 

 

1. A Játékban résztvevő személyek 
 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek 

maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely 

feltétele (továbbiakban: Játékos). 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint 

azok közeli hozzátartozói; 

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója 

stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 

közeli hozzátartozói. 

  



2. A Játék időtartama 
 

A Játék 2017. november 09. és 2017. november 27. között zajlik.  

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó 

napján 12.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után 

érkezett jelentkezések érvénytelenek. 

3. Jelentkezés a játékra 
 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen 

Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

A Játék részvételi feltételei: 

• a Játék során feltett valamennyi kérdésre történő helyes válaszadás, 

• jelen Szabályzat elfogadása, 

• névvel és e-mail címmel történő regisztráció a nyereményjátékra, 

• a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, 

hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek, 

• az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő 

hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig 

ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte, 

• egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat.  

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt 

nem áll módjában a Szervezőnek elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A 

Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés 

időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 

  



4. A Játék nyereményei 
 

A Játék nyereményei:  

• 3 db páros belépő az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőbe 

• 3 db páros ebédmeghívás a Both-Dega Imbisz kézműves étkezde jóvoltából (3 000 Ft 

értékhatárig).  

o Beváltási határidő: 2017. december 15. (péntek) 

o Nyitvatartási időben használható fel. Nyitvatartási időről az étterem 

honlapján, illetve Facebook oldalán tájékozódhat.  

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre 

jogosult Játékos. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 

képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Szervező az itt felsorolt 

nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki. 

  



5. Sorsolás 
 

A sorsolások időpontja: 

• 2017. november 13. (hétfő) 14:00 

• 2017. november 20. (hétfő) 14:00 

• 2017. november 27. (hétfő) 14:00 

A sorsolások egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történnek, 

az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a 

sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. 

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. 

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott 

határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a 

nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes 

mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló 

pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező 

tulajdonában marad. 

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. 

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen 

Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. 

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 

10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az 

esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre. 

 

6. Nyertesek értesítése 
 

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást követő 2 

munkanapon belül értesítjük. 

 



7. A nyeremények átvétele 
 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe 

vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele 

meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a 

Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

8. Adatkezelés 
 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési 

Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi 

Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.  

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) 

személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvényen alapul. 

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a 

Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban 

meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:  

• regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

személyes adatait - nevét, e-mail címét - a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat 

a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes 

nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye; 

• regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Szervező a jövőben hírlevél formájában felkeresse. 

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett 

tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat 

zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való 

részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való 

részvétele technikailag nem lehetséges. 



A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező 

a megadott elérhetőségein hírlevél formájában megkeresse. 


