
 

 

 

„LÁJKOLJ ÉS NYERJ WELLNESS BELÉPŐT” NYEREMÉNYJÁTÉK 

SZABÁLYZAT 

 

Bevezető 

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Belváros-Lipótváros Sportközpont 

Kft. által meghirdetett „Lájkolj és nyerj wellness belépőt” elnevezésű nyereményjátékra (a 

továbbiakban: Nyereményjáték) a következő feltételekkel. 

 

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: 

 

A Nyereményjáték szervezője a Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. (a továbbiakban: 

Szervező) 

Székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 

Cégjegyzékszám: 01-09-345052  

Adószám: 26791702-2-41  

Weblap: www.v30sportkozpont.hu 

E-mail: info@v30.hu 

 

2. A Nyereményjáték leírása, a játékban résztvevő személyek 

A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki 

a V.30 Belvárosi Sportközpont (@v30belvarosisportkozpont) Facebook oldalon közzétett 

„Lájkolj és nyerj wellness belépőt” bejegyzést kedveli. Azok a személyek, akik a 3. pontban 

megjelölt időtartam alatt kedvelik a bejegyzést, részt vehetnek a nyereményjátékban, függetlenül 

attól, hogy meglévő vagy új vendégek. 

 

3. A Nyereményjáték időtartama 

 

A Nyereményjáték időtartama: 2022. július 4. 12:00 – 2022. július 14. 12:00  

 

4. A Nyereményjáték menete: 
 
Nyertesek száma: 10 fő 

Nyeremény: véletlenszerű sorsolással kiválasztott (https://socialwinner.besocial.hu/alkalmazás 

segítségével), az 1 db üzenőfali bejegyzésben képet lájkoló nyertesek nyereménye: 10 db hétvégi 

páros wellness belépő, melyet 2022. augusztus 31-ig lehet felhasználni. A nyertes a vele érkező 

személlyel egy időben használhatja fel a belépőt. 

Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. július 14. csütörtök 16:00. 

A játék menete:  

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a 

V.30 Belvárosi Sportközpont Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia 

(Lájkolni kell a játékfelhívásban szereplő képet.) 

A nyerteseket, a képet lájkolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a 



https://socialwinner.besocial.hu alkalmazás segítségével. 

 

 

5. Nyeremények 

 

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi 

programmal végezzük: https://socialwinner.besocial.hu 

 

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt 

időpontot követő 10 órán belül. Pótnyertesek nem hirdetünk. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

 

6. Nyertesek értesítése 

 

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény 

átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük. 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a 

nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a 

nyertest személyazonosságának igazolására. 

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül 

egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná 

válhat nyereményére.  

  

 

7. A nyeremény érvényesítése 

A nyeremény felhasználható nyitvatartási időben 2022.08.31-ig. A nyeremény nem átruházható, 

készpénzre nem váltható. A lejárati dátum után a belépőjegy belépésre nem jogosít. 

 

8. Adatkezelés 

A Nyereményjátékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A 

Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan 

és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Játékosok a nyereményjátékban 

való részvétellel egyidejűleg automatikusan elfogadják a Szabályzat teljes tartalmát, valamint 

kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (e-mail, név, lakcím) a 

Szervező a Nyereményjáték során a célnak megfelelően, a Nyereményjáték lebonyolítása 

érdekében a szükséges mértékben kezelje. A Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. mint 

adatkezelő, adatbázisába bekerülnek a Játékosok adatai, melyeket az adatkezelés során további 

engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelhet a Szervező a nyeremények kisorsolása, valamint a 

nyertesek értesítése céljából, a sorsolást követő 1 hónapig. 

 

A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a 

Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a 



Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.  

A Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft.  a személyes adatokat az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli. Ezek 

alapján a Szervező lehetőséget biztosít a Játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes 

adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti 

elérhetőségein. A Játékos a Szabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a 

Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt történik, a 

Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a nyereményre való jogosultságát elveszti.  

A nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen 

Szabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeire az Infotv. 

alkalmazandó.  

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk 

viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt 

követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és 

minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.  

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar 

jogszabályok az irányadók. 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. július 1. 


