
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

WE LOVE BUDAPEST - COFIDIS KÉKSZALAG  

 

1. Bevezető 

A We Love Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Székely utca 2-

4. 1. em. 1/1A.; cégjegyzékszám: 01-09-174253; adószám: 24381383-2-41; a továbbiakban: 

„Szervező”) Facebook oldalán nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez, 

melynek részvételi feltételeit és szabályait (továbbiakban: „Szabályzat”) az alábbiak szerint 

határozza meg. 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra 

a résztvevőkre (a továbbiakban: „Résztvevők”), akik a lent meghatározott feltételeknek 

megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal 

kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel. 

2. A Nyereményjáték szervezője 

A Nyereményjáték szervezője a We Love Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

1011 Budapest, Székely utca 2-4. 1. em. 1/1A.; cégjegyzékszám: 01-09-174253; adószám: 

24381383-2-41; képviseli: Lénárd Gábor Balázs ügyvezető).  

3. A részvétel feltételei és módja 

A Nyereményjátékon kizárólag azok a 18. életévüket betöltött cselekvőképes, Magyarországon 

állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 

a) nem esnek a jelen pontban meghatározott, vagy a Szabályzatban meghatározott egyéb 

kizáró okok alá, 

b) érvényes, saját nevükre szóló Facebook regisztrációval rendelkeznek, 

c) a Nyereményjáték időtartama alatt a Facebook oldalon feltett kérdésekre hozzászólás 

útján helyes választ adnak és 

d) a Nyereményjáték során önkéntesen hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat 

szerinti kezeléséhez. 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

tulajdonosai, megbízottjai, valamint egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül 

közreműködő személyek, továbbá ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi 

V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjai szerinti hozzátartozói. 

4. A Nyereményjáték lebonyolítása 

4.1. A Nyereményjáték menete 

A Nyereményjátékon az vehet részt, aki a 3. pontban meghatározott részvételi feltételeknek 

megfelel és 2022. július 15 10:00 és 2022. július 20. 16:00 között helyesen válaszol a Szervező 

Facebook oldalán feltett alábbi kérdésre (a továbbiakban: „Kérdés”): Mi a típusa a Cofidis Sailing 

Team hajójának (segítség a cikkben) 

 



A Kérdésre a Résztvevők hozzászólás (komment) útján adhatnak választ.  

A Nyereményjáték célja, hogy a Résztvevő a Kérdésre a lehető legpontosabb, helyes választ 

adja. 

A Kérdésre a Nyereményjáték kezdő időpontjától annak záró időpontjáig lehet választ elküldeni. 

A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett válaszok 

érvénytelenek. 

A Nyereményjáték során egy Résztvevő kizárólag egy hozzászólás elküldésére jogosult és 

kizárólag a saját Facebook profiljáról. Amennyiben a Résztvevő a Nyereményjáték során több 

hozzászólást küld el, abban az esetben kizárólag az első hozzászólás kerül figyelembevételre, a 

további hozzászólások érvénytelenek. Amennyiben a Résztvevő a hozzászólását utólag 

módosítja, úgy hozzászólása szintén érvénytelenné válik. 

4.2. A Nyereményjáték nyertese 

A Nyereményjáték nyertese (a továbbiakban: „Nyertes”) az a véletlenszerűen kisorsolt 

Résztvevő, aki a Nyereményjáték időtartama alatt a Kérdésre helyes választ ad. A 

Nyereményjátéknak 3 Nyertese lehet.  

5. Nyeremény 

A Szervező a Játékosok között együttműködő partnere, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 

(székhely: 1033 Budapest, Váci út 96-98., cégjegyzékszám: 01-17-000367, adószám: 22196796-

2-41, a továbbiakban: „Partner”), által felajánlott Cofidis Sailing Team felejthetetlen balatoni 

élménynap programot sorsol ki (a továbbiakban: „Nyeremény”) a 3 nyertes között.  

A Nyeremény harmadik személy részére át nem ruházható. 

6. A Nyertes értesítése, a Nyeremény átadása 

Mind a három Nyertes sorsolása a Szervező székhelyén, a Szervező munkavállalóiból és/vagy 

vezető tisztségviselőiből álló, háromtagú Sorsolási Bizottság jelenlétében történik, egy, a 

véletlenszerűség elvének alapján működő, online sorsolási program segítségével, legkésőbb 

2022. július 20, 16:05-ig. A Nyereményjátékban helyes választ adó Résztvevők között a Szervező 

a https://socialwinner.besocial.hu/ programmal sorsol. A Sorsolási Bizottság három darab 

Nyertest sorsol ki. 

A sorsolás menetéről, annak eredményéről a Sorsolási Bizottság sorsolási jegyzőkönyvet állít ki, 

melyet a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. A Szervező munkavállalói és/vagy vezető 

tisztségviselői közül kettő személy, mint tanú, aláírásával igazolja, hogy a jegyzőkönyvben 

foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek, a sorsolás a jelen Szabályzatban foglaltaknak 

mindenben megfelelve történt. 

A Szervező a Nyertest a Facebook által üzemeltetett „Messenger” megnevezésű alkalmazáson 

(továbbiakban: „Messenger”) keresztül a Nyertes részére megküldött írásbeli üzenet formájában 

értesíti. A Nyertes Facebook üzenetben adja meg a Szervező részére a Nyeremény átvételéhez 

szükséges adatait (nevét, e-mail címét, számlavezető bankja nevét, bankszámlaszámát). 

Amennyiben a Nyertes a fenti értesítésnek a Szervező által részére történő megküldésétől 

számított öt naptári napon belül nem veszi fel a Szervező által meghatározott formában a 

https://socialwinner.besocial.hu/


Szervezővel vagy a Partnerrel a kapcsolatot, úgy a Szervező a jelen pontban foglaltaknak 

megfelelően 3 darab pótnyertest (a továbbiakban: „Pótnyertes”) sorsol ki. A Pótnyertesre a 

Nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak. Amennyiben sem a Nyertes, sem a Pótnyertes nem 

veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot a Nyeremény vonatkozásában, úgy a Nyeremény átadására 

nem kerül sor és a Nyereményjáték Nyertes nélkül befejezettnek tekintendő. 

Szervező kizárja annak a lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes az öt napos jelentkezési 

határidő lejártát követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre és ezzel kapcsolatban a 

Szervezővel szemben bármilyen igényt terjesszen elő. 

A Nyeremény Nyertes részére történő átadása érdekében a Partner vagy a Szervező a 

Nyertessel Messenger vagy a Nyertes által megadott e-mail cím útján veszi fel a kapcsolatot. 

Amennyiben a Nyertes a Partner vagy a Szervező jelen bekezdés szerinti megkeresésére [*] 

napon belül nem válaszol, a Szervező Pótnyertest sorsol a jelen pontban foglaltaknak 

megfelelően. 

A Nyertes, illetve a Pótnyertes felel azért, hogy az általa megadott személyes adatok a 

valóságnak a Nyeremény átadásáig megfeleljenek. A Szervező a Nyereményjáték során 

megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét 

kizárja. 

Valamennyi Nyertes, Pótnyertes köteles együttműködni a Szervezővel és a Partnerrel annak 

érdekében, hogy a Nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint sor kerülhessen. 

7. Felelősség 

A Szervező semminemű felelősséget nem vállal azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a 

Szabályzatban szereplő Facebook oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

8. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek viselése 

A Nyereményhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési 

kötelezettségét a Nyertes (Pótnyertes) viseli. 

A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő általános forgalmi adófizetési kötelezettség a Szervezőt 

terheli. 

9. További feltételek 

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. 

A Résztvevő a Nyereményjáték során a hozzászólása elküldésével elismeri, hogy a jelen 

Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt hiánytalanul elfogadja 

és magára nézve kötelezőként ismeri el. 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékra való jelentkezését megelőzően a saját 

felelőssége előzetesen tájékozódni a jelen Szabályzat rendelkezéseiről. A tájékozódás 

elmulasztására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat és a mulasztás nem eshet a 

Szervező, továbbá a Nyereményjáték lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más 

személy terhére. 

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített 

feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárhatja.  



A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, és vele 

szemben polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást alkalmazzon, aki  

a) a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, a Szervező Facebook oldalának 

feltörésével, illetve egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során 

tisztességtelen előnyhöz jutni; és/vagy 

b) más Résztvevő adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. 

A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából 

eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk vonatkozásában. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot, vagy magát a 

Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja, illetve módosítsa. A 

Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges kiegészítést, módosítást, visszavonást a 

Facebook oldalán teszi közzé. 

A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai, megbízottjai a Nyereményjáték 

esetleges hibáiért személyükben nem felelősek és azokért felelősségre nem vonhatók. 

A Facebook oldal használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (különösen szoftver 

és hardverhibákért, adatvesztésért) a Szervező felelősséget nem vállal. 

10. Személyes adatok kezelése 

A Szervező minden személyes adatot, mely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan, 

az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének (Általános Adatvédelmi 

Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezel. 

A Résztvevők a hozzászólásuk elküldésével a jelen Szabályzatot kifejezetten elfogadják, 

hozzájárulásukat adva ahhoz, hogy személyes adataikat a Szervező a Nyereményjáték során a 

célnak megfelelően, valamint a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben kezelje. 

A Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul, hogy nevét 

a Szervező a sorsolást követően nyilvánosságra hozza. 

A jelen Szabályzat által szabályozott Nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a 

Szervező harmadik személyeknek nem adja tovább. 

Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, továbbá a Nyeremény Nyerteshez való 

eljuttatása. A Szervező a Résztvevők személyes adatait más célra nem használja fel. 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy hozzászólása nyilvános, ezért azt személyek előre meg nem 

határozott köre megismerheti. 

A Résztvevő által megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Visszavonás esetén a 

Szervező a részére rendelkezésre bocsátott, nyilvánosságra nem hozott adatokat törli, a 

Nyeremény átadását megelőző visszavonással azonban a törlés következtében a 

Nyereményjátékon való részvételi lehetőség is megszűnik. A hozzájárulás visszavonása 

ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 



A Szervező a Nyertes által megadott, a 6. pontban meghatározott személyes adatokat a 

Nyeremény átadását követően 5 munkanapon belül törli. 

A Résztvevő személyes adatai kezelésével összefüggésben gyakorolhatja a vonatkozó jogi 

előírások által biztosított jogosultságokat, így különösen a Szervezőtől, mint adatkezelőtől kérheti 

a kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük 

korlátozását, valamint azt, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait 

adathordozhatóságra alkalmas formátumban megkapja. 

A Résztvevő személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult panasszal élni a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; +36 

(1) 391 1400; ugyfelszolgalat@naih.hu), illetőleg a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

előírások megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 

11. Záró rendelkezések 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák 

rendezése érdekében Résztvevő a Szervezőhöz fordulhat írásban a következő elérhetőségen: 

info@welovebudapest.com. 

A Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban 

bármilyen vitás kérdés merül fel közöttük és a Nyertes között, azokat a Nyertessel megpróbálják 

békés tárgyalások útján, megegyezéssel rendezni. 

 

We Love Budapest Kft. 

Budapest, 2022. július 14. 


