„Gyűjtsd a pecséteket és nyerj!”
Promóciós szabályzat
2019. augusztus 16‐tól szeptember 30‐ig

1. Szervező és lebonyolító:
CSL Plasma Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 7. 2. emelet; Adószám: 24992914241; Cégjegyzékszám:
01 09 193476; továbbiakban: Szervező).
A CSL Plasma nyereményjáték promóciót szervez 2019. augusztus 16. 08:00 órától 2019. szeptember
30. 23:59 óráig (továbbiakban: Promóciós időszak).
A promóció elnevezése: „Gyűjtsd a pecséteket és nyerj!” (a továbbiakban: Játék).
A Játék lebonyolításában részt vesz a Marketing Store Kft. (6725 Szeged, Hópárduc u. 22. földszint 3.;
Adószám: 14933295206; Cégjegyzékszám: 06 09 014562; továbbiakban: Bonyolító).
Jelen promóció más promóciókkal összevonható.
Szervező a promóciót bármikor indoklás nélkül felfüggesztheti, vagy visszavonhatja.

2. Résztvevők
A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött, cselekvőképes,
természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és 2019.
augusztus 16. 08:00 órától 2019. szeptember 30. 23:59 óráig a CSL Plasma Kft. bármely
plazmacentrumában



donorként - az adott donációtól független – a CSL Plasma Kft. elégedettségi vagy
igényfelmérési kutatásaiban részt vesz
és regisztrál a CSL Plasma centrumok valamelyikében a „Gyűjtsd a pecséteket és nyerj!”
Játékba.

(továbbiakban: Játékos).
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Bonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve jelen
Szabályzatban részletezett feltételeket vagy adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt,
vagy az eredményhirdetést megelőzően visszavonja, vagy jogszabályba ütköző módon vesz részt a
Játékban. A kizárásról a Szervező és Bonyolító nem értesíti a Játékost.

3.

A Játék menete

A Játékos a Promóciós időszakban







a centrumban a regisztrációs lap kitöltésével jelentkezik a Játékra (az alábbi adatok megadása
szükséges: név, donorszám, telefonszám, e-mail cím, postai elérhetőség),
a centrumban (a Promóciós időszak első donációjakor) megkapja a gyűjtőkártyát, amin a
pecséteket gyűjti,
5 alkalommal hiánytalanul kitölti és beviszi a CSL Plasma miskolci, nyíregyházi, illetve debreceni
központjába az adott donációtól független elégedettségi vagy igényfelmérési kutatásokhoz
kapcsolódó nyomtatványokat, illetve magával viszi ezekre az alkalmakra a gyűjtőkártyát is.
Minden leadott nyomtatvány után kap a kártyájára egy pecsétet.
A nyereményjáték sorsoláson való részvételhez 5 pecsétet kell összegyűjteni a kártyán, azt
pedig le kell adni a CSL Plasma egyik centrumában.

A Regisztráció időpontjának számít a Promóciós időszakban az az időpont, amikor


a Játékos hiánytalanul és helyesen kitölti a regisztrációs lapot a CSL Plasma egyik centrumában.

4. Nyeremények
A Játékos a Promóciós időszakban a regisztrációs időponttól kezdve, és a kigyűlt pontgyűjtő kártya
leadása után, részvételre jogosult a nyereménysorsoláson.
Nyeremények:





centrumonként 15 db Majka által dedikált CSL tornazsák – összesen 45 db
centrumonként 9 db Majka által dedikált CSL bögre – összesen 27 db
centrumonként 5 db Majka által dedikált CSL malacpersely – összesen 15 db
centrumonként 1 db Majka által dedikált Bluetooth fülhallgató – összesen 3 db

5. Nyereménysorsolás, Játékosok értesítése és a nyeremények kézbesítése
A nyeremények sorsolásának időpontja: 2019. október 4.
A sorsolás menete:
-

-

a Játékos a kigyűlt pontgyűjtő kártyáján szereplő donorszámával vesz részt a sorsoláson.
a Bonyolító ezeket a donorszámokat felviszi véletlenszerűen egy Microsoft Office Excel
táblázatba, majd a www.random.org online weboldalon legenerál a 4. pontban részletezett
nyeremény kategóriák és hozzá tartozó mennyiségeknek megfelelően centrumonként 15, 9, 5,
és 1 darab donorszámot, amelyek tulajdonosai lesznek a nyertesek.
ha szükséges, a fenti szabályok alapján pótnyerteseket is sorsolunk.

A sorsolás eredményével kapcsolatban a Szervező vagy Bonyolító a nyertesekkel a megadott
elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény kézbesítésének részleteit, illetve a
CSL Plasma Kft. hivatalos Facebook oldalain új bejegyzésben közzé teszi.
A Játékos a Játékban való részvétellel szavatosságot és kötelezettséget vállal arra, hogy a Játék
lebonyolítása során együttműködik a Szervezővel és Bonyolítóval, és beleegyezését adja, hogy a
Szervező és Bonyolító a Játék lebonyolítását, a nyereményátadást dokumentálja, arról kép- és

hangfelvételt készítsen, és a felvételt nyilvánosságra hozza (weboldalon, közösségi média felületen,
online hirdetésben, kiadványban).
A Játékos nyereménye átvételére csak személyesen, és kizárólag abban a CSL Plasma centrumban
jogosult, ahol a Játékba regisztrált.
A Szervező és Bonyolító kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a nyertes saját figyelmetlensége
miatt nem értesül a nyeremény híréről. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 10 napon belül, akkor
a nyeremény jogosultsága elvész.

6. Felelősségkorlátozás
A Szervezőt és Bonyolítót nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy
pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a Játékosok, a Játékkal kapcsolatos vagy abban használt
bármilyen eszközben vagy programban, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai
vagy emberi hiba miatt merült fel.
A Szervező és Bonyolító nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek
vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi
vagy technikai hibáiért vagy késedelméért.
A Szervezők és Bonyolítók nem vállalnak felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért,
késedelméért, eltulajdonításáért, hiányosságáért.
Ha a Játék a Szervezők kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervezők
által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Játék adminisztrálását,
biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervezők fenntartják a
jogot, hogy saját belátásuk szerint töröljék, lezárják, módosítsák vagy felfüggesszék a Játékot.
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk szerint kizárjanak a Promócióból
bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós‐ és adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

7.

Adózás

A Nyeremények esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A Játékos köteles minden esetlegesen
szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő
adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

8.

Adatkezelés

Adatkezelő, adatfeldolgozó
A Nyereményjáték során a Játékosok személyes adatainak kezelését a Szervező, mint adatkezelő,
feldolgozását a Szervezők megbízásából a Bonyolító és az általa bevont közreműködők (a továbbiakban
együttesen: Bonyolító) végzik, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatos, illetve Szervező
tevékenységének a Játékos számára történő népszerűsítésével kapcsolatos célra kerülnek
felhasználásra, azokat jogosulatlan, harmadik személy részére nem teszik hozzáférhetővé.
A

Bonyolító

saját

adatkezelés

szabályzata

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.marketingstore.hu/media/download/marketing-store-adatkezelesi-tajekoztato.pdf

Nyeremény
Az adatkezelés a Szervező és a Játékos között a Nyereményjáték szabályzat elfogadásával és a
Nyereményre való jogosulttá válással létrejött szerződés teljesítéséhez kapcsolódik és a Nyeremény
átvételének feltétele.
A Nyeremény átvételét igazoló átvételi elismervényben rögzítésre kerül a Játékos neve, lakcíme és
adóazonosító jele, mely a Szervező adóügyi, számviteli adminisztrációs jogi kötelezettségének
teljesítéséhez szükséges

Adatkezelés időtartama
A Játékos a Nyereményjáték során megadott személyes adatait a Szervező, amennyiben a Játékos a
hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további kezelését, megőrzését valamely
jogszabály vagy jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a
Nyereményjáték lezárultáig őrzi meg, kivéve az üzletszerzési céllal felvett adatokat, melyeket a Játékos
által a marketing célú adatkezeléshez történt hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Ezt követően a
Játékos adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha más adatkezelési célból a Szervező azokat tovább kezeli,
mely esetben erről a Játékos további adatkezelési tájékoztatást kap.
A Játékos a Nyeremények adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos
dokumentációt (átvételi elismervény) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a
Nyeremény átvételét követő 8. év végéig őrzi meg.

Az Játékos érintetti jogait, a kapcsolatfelvételi és panasz bejelentési lehetőségeket és a személyes
adatok kezelésének további részleteit a Szervező teljes Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely
elérhető az alábbi linken:
https://www.plazmadonor.hu/adatvedelem

9. Vegyes rendelkezések
A Játékos a regisztrációval automatikusan elfogadja a hivatalos Promóciós‐ és adatkezelési
szabályzatot.

Budapest, 2019. augusztus 16.

CSL Plasma Kft.

