„Nem csak plazmát adni jó – cipősdoboz akció!” –nyereményjáték szabályzata
Hatályos: 2021. november 26
1.

Nyereményjáték megnevezése

A Nyereményjáték megnevezése: „Nem csak plazmát adni jó – cipősdoboz akció!” nyereményjáték,
továbbiakban: "Játék".
2.

Játék időtartama

A Játék 2021. november 26-tól – december 19-ig tart.
3.

Játék szervezője, és egyben annak lebonyolítója, továbbá adatkezelője:

a Vascular Plazma központok működtetőjeként a BioLife Plazma Hungary Kft. (BioLife Plazma
Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., adószám:
25501591-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-278783; a továbbiakban: "Szervező") valamint bonyolítóként
annak reklámügynöksége a ( Megoldás Most! Marketingkommunikációs Korlátolt Felelősségű
Társaság székhely: 1116 Budapest, Sopron út 65. IV. em. 1 adószám: 23375141-2-43 cégjegyzékszám:
01-09-962645 )
a Vascular Plazma központok telephelyei:
4400 NYÍREGYHÁZA Nyír Pláza, Szegfű utca 75. 1. emelet,
7626 PÉCS, Király utca 66.
6720 SZEGED, Dóm tér 1-4.
3527 MISKOLC SZINVAPARK, Bajcsy – Zsilinszky utca 2.-4. G szint
4024 DEBRECEN, Csapó utca 28.,
3300 EGER Agria Park, Törvényház u. 4.
1097 BUDAPEST LURDY HÁZ, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
a továbbiakban: "Szervező".
4.

Játék célja:

Adománygyűjtő pontként segíteni a Baptista Szeretetszolgálatot munkájában, hogy minél több
cipősdoboz adományt tudjon összegyűjteni a rászorulók számára, egyúttal városonként egy, a
játékosok által megszavazott, legtöbb szavazatott kapott helyi szervezet / alapítvány munkájának
támogatása 100.000 Ft-al. Az egyes városonként kiválasztott helyi szervezetek / alapítványok listáját
a jelen szabályzat első melléklete tartalmazza.

5.

Játékban való részvétel feltételei

A Játékban akkor van lehetőség önkéntesen és ingyenesen részt venni, ha a részvételre jelentkező
megfelel az alábbi együttes feltételeknek (A továbbiakban „Részvételi Feltételek” illetve „Játékos”)
5.1.

betöltötte tizennyolcadik (18.) életévét;

5.2.
megjelenik Szervező Telephelyén a Centrumban; és elhozza magával a Baptista
Szeretetszolgálat weboldalán megtekintett feltételek szerint összeállított adomány cipősdobozát
(http://ciposdoboz.hu/) vagy:

5.3. (régi / új plazmaadóként) telefonon vagy online időpontot foglal a Szervező Plazmaferezis
Centrumába és a megadott időpontban megjelenik Szervező Telephelyén a Centrumban, a
jelentkező magyarországi állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, és a Szervező
telephelyén bemutatja Magyarországon kiállított lakcímkártyáját / a Szervező telephelyén
bemutatja Magyarországon kiállított TB kártyáját / korábban regisztrált vagy az adott napon
regisztrál szervező donoradatbázisába / megismeri a plazmaferezis folyamatát és sikeresen –
negatív szerológiai eredménnyel - részt vesz az ingyenes orvosi vizsgálaton. A Játékban
olyan természetes személyek is részt vehetnek, akik korábban már foglaltak időpontot és
vettek részt orvosi vizsgálaton Szervező telephelyén, valamint már regisztráltak Szervező
donoradatbázisába
5.4.
a cipősdoboz leadását követően a recepciós munkatárstól átveszi a nyereményszelvényt és
beikszeli / kiválasztja melyik helyi alapítvány /civil szervezet támogatására szavaz, valamint adataival
hiánytalanul és olvashatóan kitöltve a nyereményszelvényt a Játék időtartama alatt elhelyezi azt a
Szervező Plazmaferezis Állomásán az erre a célra szolgáló gyűjtőládában;
5.5.
Minden donációs látogatás / és/ vagy minden leadott cipősdoboz után 1 szelvény de napi
maximum 2 szelvény, illetve heti maximum 4 szelvény szerezhető a Játék ideje alatt.
5.6.

nem áll fenn olyan ok, amely miatt a jelentkező a Játékból kizárásra kerülne (ld. 7. fejezet);

5.7.
a Játékszabályzat, az adott Játék részvételi feltételeinek, valamint a Játékhoz kapcsolódó
adatkezelés elfogadása;
5.8.
a Játékban való részvételnek nem feltétele a plazmadonáció, vagy a Játék időtartama alatt
vállalt és azalatt vagy azt követően bármikor teljesített plazmadonáció;
5.9.
a Játékban való részvétel minden Játékos számára ingyenes, annak nincs pénzeszköz
fizetésre vagy más vagyoni érték nyújtására, valamint áru vásárlására vonatkozó kötelezettsége.
5.10. cipősdoboz leadására azok is jogosultak, aki a játékban és a szavazásban nem kívánnak részt
venni, szelvényük nem átruházható.

6.

A Játék leírása

A Játékban az 5. fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok vehetnek részt, Jelen
szabályzat 2. fejezetében meghatározott időszak alatt. A Sorsolás tárgya centrumonként a Jelen
szabályzat 8. fejezetében leírt nyeremény.
6.1.
A Játékban a Játékos a nyereményszelvénnyel vehet részt. Egy játékos több alkalommal,
illetve több szelvénnyel is játszhat. A Játékost a nyereményszelvény a Centrumonként sorsolt 1 db
fődíj sorsolásán való részvételre jogosítja fel. Amennyiben egy Játékos többször több szelvénnyel is
játszik, akkor növeli nyerési esélyeit.
6.2.
A Játékosoknak a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, nyereményszelvényeiket a Promóciós
időszakban be kell dobni a Szervező telephelyén elhelyezett nyereményládába.
6.3.
A nyereményládába összegyűlt szelvények között történik a sorolás jelen szabályzat 8.
fejezetében leírtak szerint.
6.4.

A Nyereményszelvény át nem ruházható.

6.5.
A Játék alatt elveszett/elrabolt kártyát a Szervezőnek nem áll módjában pótolni. Sérült kártya
cseréjére a kártya leadását követően is csak akkor van lehetőség, ha a sérülés ellenére a Játékos
beazonosítható a kártyán.

7.

Játékban történő részvételt kizáró okok

7.1.
Amennyiben az adott jelentkező vagy Játékos a Játék időtartama alatt bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja.
Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, köteles azt haladéktalanul
jelezni a Szervező felé.
7.2.
A Játékban nem vehet(nek) részt a Szervező vezető tisztségviselői, vezető beosztású
munkavállalói, munkavállalói, megbízottjai és a Játék érdemi szervezésében és lebonyolításában
részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyeknek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
7.3.
A Játékban nem vehet részt olyan Játékos, aki nem felel meg jelen szabályzat 5. fejezetében
részletezett részvételi feltételeknek.
7.4.
Szervező jogosult azon Játékosokat kizárni a Játékból, akik nem a Játék célját támogató
módon, jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérően, tisztességtelenül vagy visszaélésszerűen
igyekeznek részt venni a Játékban.
7.5.
A Szervező a nyereményjátékot a Játék időtartama alatt a Játékos külön értesítése nélkül
bármikor visszavonhatja, felfüggesztheti vagy módosíthatja, illetve a Játékot meghosszabbíthatja.
7.6.
A jelen Játékszabályzat 1. sz mellékletében szereplő civil szervezetek / alapítványok listáját
a szervező módosíthatja abban az esetben, ha például a szervezet / alapítvány a promóciós időszak
alatt elutasítja a részvételt, vagy ha a szervezet / alapítvány munkájában olyan változás történik,
amely miatt a részvételük a továbbiakban nem támogatható. Új szervezet / alapítvány kijelölésére
ekkor már nem kerül, sor. A záró sorsolásnál az adott alapítványra / szervezetre érkezett szavazatok
egyenlő arányban szétosztásra kerülnek a többi a Játékban résztvevő szervezet / alapítvány között.

8.

Nyeremények, sorsolás

8.1.
A Játékban centrumonként az alábbi 1 db fődíj kerül kisorsolásra: Feldobox Wellness
ajándékcsomag https://www.feldobox.hu/termekek/wellness-udules ( A Wellness Üdülés
ajándékcsomag egy egyedi ajándékutalvány, mellyel 25 wellness hotel közül választhat, aki kapja. Az
utalványon névérték nem szerepel: az ajándék egy 2 főre szóló meghívás egy éjszakára wellness
programokkal. A dobozban az utalvány mellett egy katalógus található, mely részletesen bemutatja a
választható szállodákat. A megajándékozott választ helyszínt, és foglalja le a neki megfelelő
időpontra.)
8.2.

A sorsolás helyszíne: a Szervező telephelye(i)

8.3.

A sorsolás időpontja: 2021. december 20 hétfő 13:00, kézi húzással.

8.4.
A sorsolás módja: zárt dobozból, a véletlenszerűség elvén alapulva, jogszerű, objektív és
tárgyilagos módon, kézi módszerrel történik, 3 tagú Sorsolási Bizottság jelenlétében. A Sorsolási

Bizottság tagjai a Szervező munkavállalóiból kerülnek kiválasztásra. A Sorsolási Bizottság tagjai a
Sorsolás bonyolítása során Jegyzőkönyvet készítenek, majd azt aláírásukkal hitelesítik.
8.5.
A fődíj, másra nem cserélhető, át nem ruházható, értékének készpénzre történő átváltása
nem lehetséges. A fődíj juttatását terhelő, esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher –
ide nem értve a jelen pont szerint a Játékos által viselendő bármely egyéb költséget és kiadást –
megfizetését a Szervező vállalja. A fődíj átvételével összefüggésben a Játékos érdekkörében
felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl.: az átvétel vagy a nyeremény helyszínére utazást) a
Játékos viseli.
8.6.
A sorsolást követően a sorsolási bizottság tagjai leszámolják az egyes civil szervezetekre /
alapítványokra leadott szavazatokat. A legtöbb szavazatot kapott szervezet / alapítvány nyeri a
100.000 Ft támogatás telephelyenként. Szavazategyenlőség esetén a nyeremény azonos arányban
kerül elosztásra a nyertesek között. A támogatás átadására 2022. Januárjában kerül sor.
8.7.

Nyertesek száma

A fődíj sorsoláson 1 fő Nyertes, valamint 2 fő Pótnyertes kerül kisorsolásra jelen Szabályzat 9.
Fejezetében meghatározottak szerint. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében, abban az esetben
válhatnak jogosulttá a nyereményre amennyiben valamelyik nyertes Játékos vagy az Őt követő
pótnyertes Játékos bármely okból kizárásra került, vagy a Nyertessel a kapcsolatfelvétel sikertelen.
Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes adatai pontatlansága vagy változása
miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.

9.

Nyertes kihirdetése és értesítése

9.1. Nyertesek kihirdetésére és értesítésére az alábbi módon kerül sor:
Nyertesek értesítését a Szervező és/vagy a Bonyolító a Sorsolás napján kísérli meg, a Nyertesek által
megadott e-mail címen illetve telefonszámon keresztül. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén a
Szervező a következő 3 munkanapon, további 3 alkalommal kísérli meg a kapcsolatfelvételt a
Nyertessel. Amennyiben a kapcsolatfelvétel meghiúsul, automatikusan az első pótnyertes válik a
nyeremény jogosultjává, akivel fentiek szerint Szervező megkezdi a kapcsolatfelvételt. Amennyiben a
Nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül nem veszi át nyereményét szervező telephelyén
úgy a nyeremény továbbiakban a Pótnyertest illeti meg.
9.2. Nyertesek nevét és/vagy az átadás során készített fényképet a Szervező jogosult a weboldalán,
Facebook oldalán illetve hírlevelében közzétenni.
9.3 Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes adatai pontatlansága vagy
változása miatt nem értesül a Sorsolás eredményéről.

10.

Nyeremény átvétele

Nyeremény átvételének részleteit a Nyertessel e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A
Nyeremények átvétele személyesen, a Szervező telephelyén történik, amely során a Nyertes a
Nyeremény átvételéről írásban nyilatkozik. Nyeremény átvételére kizárólag a Nyertes, vagy
törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult. Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel
a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átvételének 5 munkanapon

belül bármilyen okból nem tesz eleget és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a
továbbiakban nem vehető át, a nyeremény továbbiakban a Pótnyertest illeti meg.

11.

Adók és közterhek

A Nyeremények juttatását terhelő bármely esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher –
ide nem értve a jelen pont szerint a Játékos által viselendő
bármely egyéb költséget és kiadást – megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételével
összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl.: a
regisztrációs adó megfizetését, a forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetékét, a
törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetékét, az átvétel helyszínére utazást) a Játékos viseli.

12.

Adatkezelési tájékoztató

Játékos a Szervező által meghirdetett „NEM CSAK PLAZMÁT ADNI JÓ – CIPŐSDOBOZ AKCIÓ!”
„nyereményjátékba történő regisztrációja során megadott személyes adatai rögzítésre, tárolásra és
felhasználásra kerülnek – többek között - Játék nyilvántartásának, kezelésének és lebonyolításának
érdekében. A Játékban való részvétel önkéntes, és minden Játékos kizárólag a saját személyes
adatait adhatja meg. Az adatok kezelését a Szervező végzi. Mind a Szervező, mind az adatfeldolgozói
a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

12.1.

Az adatkezelés célja(i)

Elsődlegesen (i) az 4. pontban meghatározott népszerűsítési tevékenység; (ii) a „NEM CSAK PLAZMÁT
ADNI JÓ – CIPŐSDOBOZ AKCIÓ !” – Játékban való részvétel biztosítása, lebonyolítása és a
nyeremények jogosult részére történő átadása, kapcsolattartás; továbbá esetlegesen (iii) jogi
igények és/ vagy jogos érdekek előterjesztése, érvényesítése; (iv) a Szervező(k) jogos érdekének
(alapvetően a Szervező oldalán a részvétel Játékos részére történő lehetővé tételének, továbbá a
Játék lebonyolításának és teljesítésének igazolása) érvényesítése; (v) bizonyos adatok kapcsán a
jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása.

12.2.

Az adatkezelés jogalapja

(i) Elsődlegesen a Játékos önkéntes adatszolgáltatása és (kifejezett) hozzájárulása az adatkezeléshez
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 9. cikk (2) bekezdés a) pontja].
(ii) Bizonyos esetekben az adatkezelés jogalapját a jogi igény előterjesztése, érvényesítése képezi
[GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pontja], továbbá (iii) a jogszabályi kötelezettségek teljesítése is
alkalmazható [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], valamint a Szervező(k), mint adtakezelő(k) jogos
érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
A Játékos a Szervező által meghirdetett Játékba történő regisztrációjával a nyereményszelvény
Szervezőnél történő leadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes
adatokat a Szervező és megbízott alvállalkozói felhasználják és kezeljék.

A Játékos a Nyereményszelvény leadásával egyben kifejezetten elismeri, hogy annak leadását
megelőzően elolvasta és megértette a Játékra vonatkozó jelen Szabályzatot, valamint a Szervező
Adatkezelési Szabályzatát.

12.3.

Kezelt adatok köre

A Játékos a Játékban történő részvételét, továbbá az esetleges, a Szabályzatban foglalt
nyereményre való jogosultságát az ún. Nyereményszelvénnyel igazolhatja, amely körben - a
Részvételi Feltételeknek, továbbá az egyes szelvényeknek való megfeleléshez kapcsolódó adatokon
túlmenően – kezelésre, illetve az adott Nyereményszelvényeken feltüntetésre kerül – többek
között – a Játékos neve és aláírása, mobiltelefonszáma. A kezelt adatok körébe tartozik továbbá a
nyertes Játékos, vagy annak meghatalmazottja által tett írásbeli nyilatkozat a nyeremény átvételéről,
továbbá a Játékos és a Szervező közötti kapcsolattartás adatai is.
12.4.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megőrzése

(i) A Szervező által meghirdetett Játékban való részvétel időtartama alatt folyamatos, ezt követően
(ii) a kezelt adatokat (a nyertesek kapcsán a Polgári Törvénykönyv
elévülésre vonatkozó szabályai szerint) 5 évig, (iii) de mind a Játék időartama, mind az azt követő
adatkezelés esetén maximuma hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Szervező, kivéve, ha az
adatkezelésre rendelkezésére áll más jogalap.
A fényképfelvétel(ek) kapcsán az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig, kerül sor.

12.5.

Marketing célú üzenetküldés

A Játékban való önkéntes részvétel nincs marketing célú üzenetküldésre történő feliratkozáshoz
kötve. Hozzájárulás esetén a Szervező kizárólag saját működési köréhez szorosan kapcsolódó
tartalmú marketing információkat továbbít a Játékos felé. Az ezen célból történő adatkezelés a
Játékos hozzájárulásának [2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)- (2) bekezdése] a visszavonásáig tart,
kivéve, ha a Szervezőnek más jogalap is a rendelkezésére áll az adatok további kezelése kapcsán.
További információt a marketing célú üzenetküldés kapcsán a vonatkozó adatkezelési tájékoztató
tartalmaz.

12.6.

Adattovábbítás

Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem
továbbítja, nyilvánosságra pedig az adatok bizonyos körét – a Játékos
kifejezett hozzájárulásával – csak a 11. pontban foglaltak szerint hozza.

12.7.

Adatszolgáltatás elmaradása és annak esetleges következményei

A Játékos adott esetben nem tud részt venni a Játékban, a hozzájárulásának visszavonása esetén
pedig – ha arra a nyeremény(ek) átadása előtt kerül sor - a Játékból kizárásra kerül.

A marketing célú adatkezelés vonatkozásában: a leiratkozó nem kap a jövőben a szervezőtől
marketing célú üzenetet.

A fényképfelvétel készítéséhez és Szervező(k) általi felhasználásához kapcsolódóan: az érintettről
nem készül képfelvétel, és/vagy annak felhasználására nem kerül sor.

12.8.

Hozzájárulás visszavonása

Játékos a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen
visszavonhatja az alábbi email címre küldött üzenetében: petra.barta@takeda.com vagy az alábbi
levelezési címre küldött üzenetében: BioLife Plazma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A marketing célú üzenetküldéshez a fényképfelvétel
felhasználásához és a Játék kapcsán történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása
egymástól függetlenűl is történhet. Ebben az esetben a Játékos Játékban való részvételéhez
kapcsolódó minden személyes adatát haladéktalanul törli, kivéve, ha a Szervező megfelelő jogalappal
rendelkezik az adatok (vagy azok egy része) további kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
12.9.

A Játokosok jogai a személyes adataik kezelése kapcsán

A Játékosok jelen alpont kapcsán érintettnek minősülnek.
Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályokban meghatározott információkhoz hozzáférést
kapjon.

12.10. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

12.11. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai törlését (bizonyos feltételek fennállása
esetén, továbbá, ha nem érvényesül kivételszabály) illetve, ha a személyes adatokat nyilvánosságra

hozták, annak a joga, hogy az adatkezelő értesítse a személyes adatokat kezelő más adatkezelőket a
törlésre irányuló kérésről. A törlést – többek között - az érintett az alábbi esetekben kérheti:
•
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
•
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
•
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
•

a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

12.12. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai korlátozását (bizonyos feltételek fennállása
esetén). Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

12.13.Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá (bizonyos feltételek fennállása esetén), hogy
kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását.

12.14.Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabályok által lehetővé tett kereteken belül a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

12.15. Panasztétel joga (GDPR 77. cikk)
Az érintett jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az
adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik.
A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

12.16. Bírósági jogorvoslat
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

12.17 Kártérítéshez való jog
Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért,
amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Ha az adatkezelés az érintett személyiségi
jogainak sérelmével jár, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt
semmilyen módon nem terheli felelősség, illetve nem tartozik felelősséggel az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozott kárért.

12.18. Az érintett észrevételével a Szervezőhöz, fordulhat, továbbá bíróság előtt érvényesítheti
jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet bejelentést.

12.20. Amennyiben bármely adatkezeléshez kapcsolódó jogát gyakorolná, kérjük, írásbeli kérelmét
továbbítsa [a gyakorolni kívánt jog(ok) pontos megjelölésével, valamint az azonosításához szükséges
információkkal] az a Szervező e-mail címére: petra.barta@takeda.com, vagy postacímére: BioLife
Plazma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22

12.21. Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne az adatvédelmi kérdések kapcsán, vegye fel a
kapcsolatot a Szervezővel az alábbi elérhetőségek (legalább) egyikén: petra.barta@takeda.com, vagy
postacímére: BioLife Plazma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1138 Budapest,
Népfürdő utca 2

13.

Facebook mentesítése és felelősség

A Játék vonatkozásában a Játékszabályzat megalkotásával és Facebookon történő megjelenítésével a
Szervező és annak elfogadásával a Játékos teljes körűen mentesíti a Facebookot minden, a Játékhoz
kapcsolódó felelősség alól. Szervező egyúttal elismeri, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja,
nem hagyja jóvá, nem bonyolítja, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Játék
megszervezéséhez és lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját
kockázatára valósítja meg.

14.

Egyéb rendelkezések

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen
Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Szervező kifejezetten fenntartja a jogot jelen
Szabályzat módosítására, a Játék indoklás és a Játékos előzetes értesítése nélküli felfüggesztésére
vagy megszüntetésére. A mindenkori hatályos Játékszabályzatot feltüntetve annak időbeli hatályát, a
Szervező weboldalán illetve telephelyén teszi közzé. Egyéb, Jelen Szabályzatban nem szabályozott
kérdésekben a magyar vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2021. november 26
Szervező

1.

sz MELLÉKLET

alapítvány neve

honlap

e-mail

NYÍREGYHÁZA

Nyír1 Bikers Motoros Alapítvány
https://www.facebook.com/Ny%C3%ADr1Bikers-motoros-alap%C3%ADtvány-901310026896762/ nyir1bikersalapitvany@gmail.com
Soma Közhasznú Alapítvány és a Mentésügyért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Al https://mentesugyert.eoldal.hu
toldi.ferenc@t-online.hu
Beteg Gyerekekért Alapítvány
https://www.facebook.com/Beteg-Gyerekekért-Alap%C3%ADtvány-233363370177177/
Várva Várt Alapítvány - Nyíregyháza
https://www.facebook.com/varvavartnyiregyhaza

PÉCS

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-dunántúli Régió
Pécs Gyermekklinika Kardiológia Szívbeteg Gyerekekért Alapítvány
Beteg Újszülöttekért Alapítvány
Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány

SZEGED

Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány
Reménysugár Alapítvány a Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány
Tappancs Állatvédő Alapítvány

MISKOLC

Miskolc Állatsegítő Alapítvány
Bonta Zoltán Gyógyászati Alapítvány
Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület
Miskolci Autista Alapítvány

DEBRECEN

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
Puli Állatvédő Egyesület
Gyermekintenzív Alapítvány
Debreceni Reménysugár Gyermekotthon

ddregio@maltai.hu
alapitvany.masszi@gmail.com
dr.eva.nagy@gmail.com

plazmaadók
plazmaadók
plazmaadók
centrum

https://www.azanyaotthon.hu
https://remenysugaralapitvanyszeged.hu
https://ujszulottmentokszeged.hu/
https://www.tappancs.hu

info@azanyaotthon.hu
kovacsdenesj@gmail.com
info@ujszulottmentokszeged.hu

centrum
centrum
plazmaadók
plazmaadók

http://www.allatsegito.hu
https://www.facebook.com/Lyukó-Tappancsai-Állatvédő-Egyesület-102373644961081/
http://www.miskolciautista.com

miskolciallatsegitoalapitvany@gmail.com
blaci@bontaalap.axelero.net
lyukotappancsai@gmail.com
miskolciautista@gmail.com

plazmaadók
centrum
plazmaadók
plazmaadók

http://leukemiasgyermekekert.hu
http://debrecendog.com
https://www.facebook.com/gyermekintenzivdebrecen
https://remenysugarotthon.hu/alapitvanyunk.html

gondolunkratok@gmail.com
puli.debrecen@hotmail.com
gyermekintenzivalapitvany@gmail.com
info@remenysugarotthon.hu

centrum
centrum
plazmaadók
centrum

egrimenhely@gmail.com

plazmaadók
centrum
plazmaadók
centrum

EGER

LURDY

centrum
centrum
plazmaadók
plazmaadók

https://www.facebook.com/mmszddr
https://www.facebook.com/szgya
http://betegujszulott.hu/
https://www.facebook.com/PecsiMorpheusAllatmentoAlapitvany/

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány Egri Menhely
http://egri-menhely.hu
Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete
http://vgyse.hu
Kárpátikum Közhasznú Alapítvány
http://www.karpatikum.hu
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Hevehttps://efoeszeger.hu/

Kóborka Állatvédő Egyesület
SUHANJ! Alapítvány
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
CsodaCsoport Alapítvány

ki ajánlotta?

https://koborka.hu
https://suhanj.hu
https://www.gyermekmento.hu
www.csodacsoport.hu

info@karpatikum.hu
efoeszeger@gmail.com

info@koborka.hu
suhanj@suhanj.hu
ngysz@gyermekmento.hu

centrum
centrum
plazmaadók
plazmaadók

