AZ „IRATKOZZ FEL A PROGASTRO HÍRLEVELÉRE ÉS NYERJ!” ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1.

Szervező

A ProGastro Kft. (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 19.), továbbiakban: Szervező) által
szervezett „Iratkozz fel a ProGastro hírlevelére és nyerj!” nyereményjátékban (továbbiakban:
Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki 18.
életévét betöltötte és nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe
(továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt vagy azt megelőzően a
progastro.hu/hirlevel weboldalon vezetékneve, keresztneve és e-mail címe megadásával, az
adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával, majd a Feliratkozás gomb megnyomásával feliratkozik a
ProGastro hírlevelére, mellyel regisztrál a Játékba is (továbbiakban: Pályázat). Egy Játékos egy
email címmel csak egy alkalommal játszhat. A ProGastro hírlevelére történő feliratkozás, vagyis a
Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását
jelenti.
2.

Játék időszaka

A Játék 2019. január 7. napjától 2019. január 20. napjáig tart. A Pályázatok beérkezésének
határideje 2019. január 20. éjfél.
A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software
bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A
Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó
rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
3.

A Játék menete

Amennyiben egy Játékos a progastro.hu weboldalán található hírlevélfeliratkozás felületek
valamelyikén vezetékneve, keresztneve és e-mail címe megadásával, az adatvédelmi nyilatkozat
elfogadásával, majd a Feliratkozás gomb megnyomásával feliratkozik a ProGastro hírlevelére,
akkor bekerül a ProGastro hírlevél adatbázisába és részt vesz a Játékban is. Amennyiben egy
Játékos korábban, jelen Játék időszakát megelőzően, már feliratkozott a ProGastro hírlevélre és így
bekerült a ProGastro hírlevél adatbázisba úgy szintén részt vesz a Játékban.
A Játékosok első hírlevél feliratkozását vesszük figyelembe a Játékban. A Játékosokat a Játék e-mail
cím alapján azonosítja. Egy Játékos egy email címmel csak egyszer vehet részt a Játékban. Ha a
Játékos a hírlevél feliratkozást követően kéri az adatai törlését – ismételten feliratkozhat a
hírlevélre, de csak az első feliratkozásával vesz részt a Játékban. Egy e-mail címmel csak egy
Játékos regisztrálhat. Amennyiben ugyanazon email cím alatt több Játékos is regisztrál, csak az első
Játékos regisztrációját fogadjuk el érvényesnek.
A Szervező a beküldött Pályázatok között 10 db egyenként 3.000 Ft értékű ProGastro termékekre
beváltható utalványt sorsol ki a Játékosok között.
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A Játékosok a Játék időtartama alatt kizárólag 1 alkalommal nyerhetnek.
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesként történt
kisorsolásuk esetén nevüket közzétegyük a progastro.hu/hirlevel/nyertesek.pdf webcímen a
sorsolást követő 5 munkanapon belül.
4.

Nyeremények és nyertesek

10 nyertes kerül kisorsolásra, akik fejenként 3.000 Ft értékű ProGastro termékekre beváltható
utalványt nyernek. A sorsolás gépi úton történik, véletlenszerű kiválasztásos sorsolással, 2 tagú
sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolások helyszíne: ProGastro Kft., 1139 Budapest, Forgách
utca 19. A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolás időpontja: 2019. január 22. 10:00
A Játékban a sorsolás alkalmával 10 fő tartaléknyertest is kisorsolunk, akik – kisorsolásuk sorrendje
szerint – abban az esetben léphetnek a kisorsolt nyertes Játékos helyébe, ha valamilyen oknál
fogva az eredeti nyertes Játékossal vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertessel 10
munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott email címen (nem
reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), vagy a nyertes Játékos vagy a sorrendben előttük álló
tartaléknyertes nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek és így kizárásra kerül.
A ProGastro utalvány beváltásának a feltételei: a 3000 Ft értékű utalványok digitális formában,
emailben, egyedi kuponkód formájában kerülnek a nyertesekhez a sorsolást követő 5 munkanapon
belül. A nyerteseknek a kuponkódot a ProGastro webshopban van lehetőségük beváltani
(https://progastro.hu/uzlet/) a Szervező részéről emailben való kiküldést követő 30 napon belül.
Rendelés leadást követően a kuponkód mezőbe kell megadni a kupon számot majd a kupon
beváltására kell kattintani. A megadott kuponkód a rendelési végösszegből levon 3000 Ft-ot. A
kuponkód felhasználható az összes termékre mely a ProGastro üzletében megtalálható (ProGasto
KID+, AKTÍV, 825 és D3-vitamin). A kupon kizárólag a ProGastro webshopján keresztül váltható be.
5.

Nyeremények átadása

A Szervező valamennyi nyertes Játékost a sorsolást követő 5 munkanapon belül értesít e-mailben a
nyeremények átvételének részleteiről.
A nyereményre jogosult nyertes Játékosok a Játék weboldalán nyertesként történő közzétételük
napjától számított 30 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények
átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem
tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen
körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét
csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át,
a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.
A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettségét a Szervező viseli, azonban egyéb
felmerülő költségek (pl. a nyeremény kuponnal vásárolt ProGastro termékek postázási költségét
vagy a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
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A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a
jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) helyettesítsen
a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A
Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
A Játékban 18 év alattiak, illetve cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem
vehetnek részt.
A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.),
a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a
kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
6.

Kizárás esetei

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Szervező megkeresésére (e-mail) 10 munkanapon belül nem válaszol;
– alapos okkal feltehető, hogy hamis adatokkal játszott;
– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából
azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottjai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1)
bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
7.

Adatkezelési feltételek

Jelen Játékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató az I. számú mellékletben olvasható.
A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a
Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a
ProGastro Kft. - az esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és
engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező
ProGastro Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint
kezeli.
A hírlevél feliratkozással kapcsolatos további adatvédelmi szabályokat a Játékosok a ProGastro Kft.
Adatkezelési Tájékoztatójában olvashatják, melyet a következő linken érhetnek el:
https://progastro.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: ProGastro Kft., 1139
Budapest, Forgách utca 19.; vagy a következő e-mail címen: info@progastro.hu. A Játékos
ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.
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Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai törlését
kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért
törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki
további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása nélkül.
8.

Felelősségi szabályok

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, a progastro.hu/hirlevel oldalt, illetve
az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a játék
weboldalát, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a
Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, 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.
A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a progastro.hu/hirlevel, illetve a
webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel
történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a
Játékos azonnali kizárását eredményezi.
Abban az esetben, ha a Játékos az Alkalmazás használata közben bezárja a böngészőablakot, vagy
ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A progastro.hu weboldalakat létrehozó és
adminisztráló Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai
szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék weboldalához való csatlakozás, illetve a
kapcsolódó aloldalak és Játék weboldalának használata során, vagy az anyaoldal
(www.progastro.hu) nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat
esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő
adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A
Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék weboldalához vagy a
kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges
ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.
9.

Egyéb szabályok

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a progastro.hu/hirlevel internetes oldalon. A
Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata szintén a progastro.hu/hirlevel internetes oldalon
jelenik meg.
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A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és
Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot
biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. január 7.

ProGastro Kft.
Szervező
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I.

számú melléklet

A ProGastro Táplálékkiegészitő-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „Iratkozz fel a
ProGastro hírlevelére és nyerj!” elnevezésű nyereményjátékához kapcsolódó adatkezelési
tájékozató

A ProGastro Táplálékkiegészitő-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Adatkezelő) az „Iratkozz fel a ProGastro hírlevelére és nyerj!” elnevezésű nyereményjátékával
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.
1.

A nyereményjátékot szervező Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Cégneve:
Székhelye:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Online
elérhetősége:

ProGastro Táplálékkiegészitő-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
1139 Budapest, Forgách utca 19.
+36/30-33-65-396
INFO@PROGASTRO.HU
https://progastro.hu/

2. A játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, az Adatkezelő a játékosok ezen önkéntes
hozzájárulása alapján kezeli a részére átadott adatokat.
3.
A játék során szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő a Játék Szabályzat
elfogadása mellett adott önkéntes hozzájárulás alapján - abból a célból kezeli és dolgozza fel:
hogy a játék nyerteseit megállapítsa és értesítse, valamint a nyereményjátékban regisztrálók
részére – a játékos által regisztrált e-mail címre – a későbbiekben hírlevelet küldjön.
4.
A kezelt adatok köre: nyereményjátékban résztvevő természetes személy teljes neve, e-mail
címe, a nyeremény beváltására jogosító kuponkód.
5.
A hozzájárulás megadása önkéntes és a játékos jogosult arra, hogy a hozzájárulását – a
kezelt adatok vonatkozásában - bármikor korlátozás nélkül a visszavonja. Az értesítést a játékos az
alábbi kapcsolattartási címre küldheti: info@progastro.hu. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
6.

Az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

7.
Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő
tárhelyszolgáltatója és IT szolgáltatója.
8.
Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi
rendelkezések, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének
(Általános Adatvédelmi Rendelet) és az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) megtartásával történik.
9.
Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk az
Adatkezelő honlapján (https://progastro.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) elérhető Adatkezelési
szabályzat részletesen tartalmazza.
6

ProGastro Kft.
Szervező, mint adatkezelő

7

