Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
„Családbarát vízi élmények ajándékba - minden generációnak!”
elnevezésű promóciós játékának hivatalos játékszabályzata 2018
1. A promóciós játék elnevezése, szervezője:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7. ; cégjegyzékszám: 02 10 060174;
adószám: 11540469-2-02; továbbiakban: ”Szervező”) termékvásárlással egybekötött promóciós
játékot szervez „Családbarát vízi élmények ajándékba - minden generációnak!” elnevezéssel (a
továbbiakban: „Promóciós játék” vagy „Promóció”), melynek lebonyolításával
megbízza a PUBLICITY-AIM Kommunikációs Szolgáltató Kft-t (székhely: 7800 Siklós, Felszabadulás u.
7. A ép. , levelezési cím: 1095 Budapest, Mester u. 83/C, 205.; a továbbiakban: Lebonyolító).
2. A Promóciós játék (Promóció) időtartama:
A Promóció 2018. december 01. 00.00.00 órától - 2018. december 31. napján 23.59.59 óráig tart. A
Promóció kizárólag ezen időtartam alatt történő termékvásárlás és regisztráció esetén érvényes,
amennyiben azok kielégítik a 3., a 4. és az 5. pontokban rögzített előfeltételeket. A Promóció fenti
kezdő időpontja előtt történt vásárláson alapuló, illetve a Promóció fenti záró időpontja után
beérkezett Regisztrációkat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes Regisztrációként elfogadnia.
3. A Promóciós játékban (Promócióban) résztvevő és abból kizárt személyek:
A Promóciós játékban részt vehet minden olyan
- 18. életévét betöltött természetes személy, aki törvényesen bejegyzett magyarországi tartózkodási
vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Vásárló”), aki a Promóció 2. Pontban rögzített
időtartama alatt teljesíti a jelen Szabályzat 5. pontjában rögzített részvételi előfeltételeket.
A Promóciós játékból kizárt személyek:
a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. §.
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;
- a Promóciós játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt
személyeknek a Ptk. 8:1. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;
- azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett Promóciós játékokban a
Promóciós játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást
tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden Promóciós játékából.
4. A Promóciós játékban (Promócióban) résztvevő termékek:
A Promóciós játékban bármely, a fenti 2. pontban meghatározott Promóció időtartama alatt vásárolt,
a Szervező által magyarországi forgalomba bocsátott, Magyarországon vásárolt, 1000 Ft, 2000 Ft és
5000 Ft névértékű ajándékutalványok vesznek részt, amelyeket a Szervező pénztárában lehet
megvásárolni, illetve a marketing@harkanyfurdo.hu email címen lehet megrendelni. A Promóciós
játékban a Szervező által forgalmazott más termékek, valamint a szolgáltatások nem vesznek részt.
5. A Promóciós játékban (Promócióban) való részvétel részletes feltételei
A Promóciós játékban az, a fenti 3. pontban rögzített személy jogosult részt venni, aki (a) legalább
egy alkalommal, Magyarországon, vásárol a fenti 4. pontban meghatározott Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
által kibocsátott ajándékutalványt (továbbiakban: ”Termék”) vásárolt legalább 5 000 Ft értékben, és
a promóció időtartama alatt az alábbiakban írtak szerint rögzíti vásárlásának adatait a
https://harkanyfurdo.hu
(”Weboldal”),
„Ajándékutalvány
Karácsonyra!
nyereményjáték

menüpontban, és ennek során valós teljes nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét megadja,
valamint feltölti a vásárlást igazoló bizonylat (számla, blokk) tranzakciós számát (Tranzakciós
sorszám: a számlán található, N betűvel kezdődő, valamint számokat tartalmazó, legalább 10 jegyű
kód (pl.N12345678/18), és (b) a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban
(”Szabályzat”) foglalt valamennyi rendelkezést (továbbiakban együttesen „Regisztráció”). A Vásárló
kizárólag valós, általa használt e-mail címmel jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során
regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való
visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
Több, a Promóció feltételeinek megfelelő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat a
promóciós időszak alatt. Egy blokk/számla adataival többször is lehet pályázni, ha a blokkon/számlán
több a Promóció fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel. Ugyanakkor csak azzal a
blokkal/számlával jogosult a Vásárló regisztrálni, amelyikből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás
tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek.
A Vásárló köteles a vásárlást igazoló blokkot, számlát (bizonylatot) a Promóció teljes időtartama alatt
sértetlenül, ép formában, és jól olvasható módon megőrizni, és a Szervezőnek bemutatni, mert a
promóciós ajándékra való jogosultságát ez igazolja.
A Vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti bizonylattal nem
vehet részt. A hamisított vagy manipulált bizonylat érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A
Promócióban a Vásárló bizonylatának érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a
Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő
Regisztrációt a Szervező kizárja a Promócióból.
A Promócióban való részvétellel a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Promóciós Weboldal tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye. A Szervező az
e bekezdésben írtakból, így elsősorban a sikertelen regisztrációból fakadó mindennemű felelősséget
kizár.
6. A promóciós nyereményekről és a nyeremények sorsolásáról:
A promóciós időszak során érvényesen regisztráló vásárlók egy sorsoláson vesznek részt, amelyen az
alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
 1 db 2 főre, 2 éjszakára igénybe vehető szállás 2 ágyas standard szobában félpanzióval,
wellness használattal a harkányi Thermal Hotelben (A nyeremény - a szálloda foglaltságának
függvényében- szabadon választott időpontban vehető igénybe, az államilag elismert
ünnepnapok kivételével. Felhasználható 2019. december 20-ig.)
 1 db két főre szóló vacsora a harkányi Robinson Étteremben (A nyeremény bruttó 10,000 FT
értékben jogosít fogyasztásra. Felhasználható 2019. április 10-ig.)
 5 db Harkányi Thermal kozmetikai termékcsomag
 5 db Harkányi Gyógyfürdő törülköző
 5 db Harkányi Gyógyfürdő fürdőköntös
A sorsolás időpontja: 2019. január 8. 15:00
7. A promóciós nyeremények átadásának módja és a jogosultság ellenőrzése:
A promóciós nyeremények átadása a Vásárló jogosultságának ellenőrzése és érvényesítése után
történik személyes egyeztetés alapján.
Az ajándékok átvételekor a nyertesek kötelesek aláírni az átvételi elismervényt.
A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a vásárlást igazoló számla (bizonylat) érvényességét
leellenőrizze. Ennek megfelelően a promóciós nyeremény átadására csak az ellenőrzést követően
kerülhet sor, előzetes egyeztetés alapján.

A nyereményre jogosult vásárlók a sorsolást követően 1 héten belül kerülnek értesítésre e-mail
formájában.

Az értesítés után a Nyertesek a beazonosításhoz kötelesek elküldeni a Szervező által megadott címre
nevüket, lakcímüket, e-mail címüket és telefonszámukat, valamint a vásárlást igazoló számla digitális
másolatát 10 munkanapon belül. Ha a Vásárló a megadott határidőn belül nem azonosítja magát, az
ajándékra való jogosultságát elveszti.
Ha a Nyertes 10 (tíz) napon belül nem jelentkezik, vagy regisztrációja érvénytelennek bizonyul, akkor
a határidő lejártát követő napon a Szervező újabb sorsolás (Pótsorsolás) útján Pótnyertest hirdethet.
Az eredeti Nyertes ilyen esetben, a továbbiakban már nem lesz jogosult a nyereményre. A
Pótsorsolásokra, valamint Pótnyertesekre ugyanazok a szabályok irányadók, mint az eredeti
sorsolásra, illetve Nyertesekre.
Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a regisztrációja (ill. a
Promóciós játékban való részvétele) érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.
A nyertesek neve és lakóhelye a https://harkanyfurdo.hu/ajandekutalvany-karacsonyra-jatek
weboldalon és a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Facebook oldalán lesz megtalálható a sorsolásokat és a
kihúzott nyertesek jogosultságának ellenőrzését követő követő 48 órán belül.
Ehhez a Vásárló a Regisztrációval és a Részvételi és Adatkezelési Szabályzat elfogadásával
automatikusan hozzájárul.
8. Adózási kérdések:
A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát Szervező viseli. Az ajándékra jogosult
vásárló köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. Az
ajándék átadásának, illetve megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön
dokumentum kiállítására nem kerül sor.
9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
Az 1. pontban írt adatszolgáltatás és a Promócióban való részvétel önkéntes. A Vásárló regisztrációja
elküldésével tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a jelen
Promóció lebonyolítása céljából felhasználhatja, továbbá, hogy azokat az általa megbízott
Lebonyolító részére továbbítsa.
A Vásárló adatainak kezelésére vonatkozóan a https://harkanyfurdo.hu/ajandekutalvanykaracsonyra-jatek honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban további információk találhatók.
Ezen túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén kollégáink készséggel állnak a Vásárló
rendelkezésére a marketing@harkanyfurdo.hu e-mail címen. Ennek ismeretében kérjük, vegye
figyelembe, hogy a Regisztráció elküldésével a Vásárló kifejezetten nyilatkozik, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Ha a Vásárló bármilyen okból
adatai módosítását, nyilvántartásból törlését stb. kéri, illetve, aki nem kívánja, hogy a névre szóló
kereskedelmi ajánlattal megkeressék, a megfelelő intézkedések megtételét bármikor, ingyenesen és
korlátozás nélkül kérheti a következő címen: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7., illetve e-mailben a
marketing@harkanyfurdo.hu e-mail címen. A megadott személyes adatok kezelője a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. .
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi
címeken: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7. vagy a marketing@harkanyfurdo.hu e-mail címen. Ezen kívül
a Vásárlót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Vásárló
bírósághoz fordulhat.
Ha a Vásárló úgy véli, hogy a személyes adataira vonatkozó jogait illetően sérelem érte, bírósághoz,
illetve az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
10. Egyéb feltételek

Azok a Regisztrációk, amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a
Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre
kerülnek.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború,
földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá
fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a promócióban való részvételre nem
jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt. A Szervező a nem valós adatokat megadó
Vásárlókat automatikusan kizárja a Promócióból.
A Regisztrációkat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Vásárló bármely okból nem felel meg a Szabályzat
feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Promócióból kizárhatja.
A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltűntetése stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún.
SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a
résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget
nem vállal.
Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely
időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve
megszüntesse.
A Vásárló Regisztrációja beküldésével kifejezetten tudomásul vesz i és elfogadja a Promóció jelen
Szabályzatát és a belefoglalt adatkezelési feltételeket.
Szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát – a Vásárló megfelelő
tájékoztatása mellett – fenntartja.
Amennyiben a Promóció során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel,
amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse,
vagy törölje.
Budapest, 2018. november 30.
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
Szervező

