
„INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA NYEREMÉNYJÁTÉK” 
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 
 
A Internetes Vásárlás Napja elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Neo Interactive Kft. (székhely: 
1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 9.) (”Szervező”). 
 
 
 
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 
A Játékban való részvételed önkéntes. A Játékkal kapcsolatban megadott személyes adataid védelméről a 
Játékszabályzat 8. pontjában olvashatsz.  
 
(a) 2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által 

kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.9 
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet 
részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt  

 
2.1.1. a www.internetesvasarlasnapja.hu weboldalon (”Weboldal”) elektronikusan megadja a Szervező részére 

a következő valós adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, nem, születési év, irányítószám és 
helyesen válaszol a Szervező által telefonon feltett kérdésre („Témakör: Bankkártyás vásárlás, 
bankkártyahasználat előnyei, módja, szabályai a mindennapokban. A kérdésekre adott helyes válaszok 
megadásához pénzügyi ismeretek, tájékozottság szükségesek); 
 

2.1.2 a Weboldalon a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) 
leírt valamennyi feltételt, valamint a megfelelő mező kipipálásával hozzájárul adatainak a 
játékszabályzatban írtak szerinti kezeléséhez. 

2.1.3 valamint tetszőlegesen, a megfelelő mező kipipálásával a direkt marketing célú megkeresések 
fogadásához hozzájárul. 

 
(a továbbiakban együtt: ”Pályázat” vagy „Regisztráció”). 

 
2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy Pályázat beküldésére jogosult, azaz kizárólag 

egy alkalommal jogosult regisztrálni a 2.1 pontban foglaltak szerint. 
 

2.3 Szervező a Játékos által a 2.1.1 pontban írt kérdésekre adott válaszokat valamint ennek során a Játékos által 
rendelkezésre bocsátott adatokat (és az ezek elemzése során kapott, a Játékos személyes preferenciáira 
vonatkozó információkat) – amennyiben a Játékos a Weboldalon történő regisztráció során a direkt marketing 
célú megkeresések fogadásához hozzájárult – a Játékos részére a 8.1.3 pont szerint kiküldésre kerülő direkt 
marketing üzenetek tartalmának kialakítása, összeállítása céljából felhasználja, amelyhez a Játékos feltétel 
nélkül és kifejezetten hozzájárul. 

 
2.4 A Játékosok a Weboldalon megadott e-mail címük és telefonszámuk útján kerülnek azonosításra, így az e-mail 

cím és telefonszám esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért 
(különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli. 
 

2.5 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem 
kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a 
Játékból. 

 
2.6 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a 

Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 
 

2.7 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját 
e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-
mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal 
kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

 
2.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és 
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem 
kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati 



torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben 
írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

 
2.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben 

azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett 
Játékost a Játékból kizárhatja. 

 
2.10 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek 

dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) pont 1. alpontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
 

2.11 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével 
ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve adatokkal 
vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással 
megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő 
részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják 
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési 
esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem 
valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési 
esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok 
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

 
A Játék 2016. október 7. napján 00 óra 00 perctől 2016. október 7. napján 23 óra 59 percig tart.  

 
 
4. A JÁTÉK MENETE, FŐDÍJ SORSOLÁS 

 
4.1 A Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt az a www.internetesvasarlasnapja.hu oldalon regisztráló, és a 

kérdést helyesen megválaszoló Játékos fejenként 1 (egy) db nyereményre lehet jogosult. 
 

4.2 A Szervező a sorsolások időpontjáig beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül - a Szervező által 
felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, - a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással az 
alábbi időpontokban választja ki a nyeremények megnyerésére esélyt kapó Játékosokat: október 7. 10:25, 11:25, 
12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25. A sorsolások helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1118 Budapest, 
Gombocz Zoltán utca 9.) 
 

4.3 A Nyeremények megnyerésére esélyt kapó Játékosokat a Szervező megbízottja a sorsolást követően telefonon a 
Játékos által megadott telefonszámon felhívja, feltesz egy kérdést, amire ha a Játékos helyesen válaszol, akkor 
jogosult a nyereményre. Ezen beszélgetéseket rádiós sugárzás céljából a Szervező megbízottja rögzíti. 

 
4.4 A Játékos kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a telefonbeszélgetést a Szervező felhasználja, és 

az rádióban sugárzásra kerüljön. 

 
4.5 A Szervező a 4.2 pontban írt sorsoláson összesen 3 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a 

kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5.3 és 5.4 pontokban foglaltak szerint, továbbá 
amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes 
vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 
 

4.6 Szervező a Fődíj nyertes Játékos nevét a www.internetesvasarlasnapja.hu Weboldalon közzéteszi, amelyhez 
valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 
 

 
5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 
 
5.1. Játék leírása (pl. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra: 
 

7db Feldobox kényeztető csomag 16 485 értékben 
2 db Feldobox wellness csomag 37 960Ft értékben 

 
 
5.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. Egy Játékos a Játék teljes 

időtartama alatt kizárólag egy nyeremény megnyerésére lehet jogosult. 
 

http://www.internetesvasarlasnapja.hu/


5.3. A Szervező a nyertes Játékost a 4.2 pontban írt sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti a Játékos 
által a Weboldalon megadott telefonszámon és e-mail címen, legfeljebb két alkalommal (”Értesítés”). A nyertes 
Játékos a kiértesítési e-mail címre köteles bármely Értesítés elküldését követő 8 (nyolc) munkanapon belül 
visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben az Értesítés visszaigazolását a Játékos a fenti határidőben bármely 
okból elmulasztja, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. 

 
5.4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására az 5.3 és a jelen 

pontban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének a nyertes nem 
tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. 
A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy 
a bármely okból át nem vett Nyeremény a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át. 

 
5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt 

azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, 
vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. 
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 
 

6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 
 
7.1 A Játékról részletes információk a http://www.internetesvasarlasnapja.hu/ weboldalon érhetők el.  
 
7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 
 
8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt 

vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:  
 

8.1.1 a személyes adataik Játékkal kapcsolatos kezeléséért a Szervező felelős. A Szervező, mint adatkezelő a 
Játékosok alábbi adatait kezelheti, illetve feldolgozhatja: teljes név, e-mail cím, telefonszám, nem, születési 
évszám, irányítószám.  
 
A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatok egyrészt a Játék szervezése, lebonyolítása, különösen a 
nyertesek kiválasztása, értesítése és a Nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, illetve a Nyeremény 
átadása céljából kerülnek felhasználásra,  másrészt a Szervező ezeket marketingcélokra is felhasználhatja, 
és a regisztrált felhasználói emailcímekre marketing tárgyú célzott üzenetet küldhet.  

 
8.1.2 A nyertesek vezeték és keresztnevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja, különösen a Játék Weboldalán, 

illetve a Facebook oldalán feltüntetheti; 

 
8.1.3 Amennyiben – a megfelelő mező kipipálásával – a Játékos hozzájárulását adta a regisztráció folyamán, a 

Szervező kezelheti és felhasználhatja a regisztráció során megadott személyes adatait, továbbá 2.1.1 
pontban meghatározott kérdésekre adott válaszokat (és az ezek elemzése során kapott, a Játékos személyes 
preferenciáira vonatkozó információkat) abból a célból, hogy részére  marketing célú ajánlatokat és 
promóciókat tartalmazó üzeneteket küldjön. A Játékos a hozzájárulását a marketing célú üzenetek 
fogadására bármikor ingyenesen visszavonhatja az info@dotcommerceday.hu címen.  

 

8.1.4 A nyertes Játékosok beleegyeznek, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, 
mely a Szervező valamint megbízottjának honlapján, és a www.internetesvasarlasnapja.hu oldalon 
közzétételre kerülhet, ezen, és ehhez hasonló jövőbeli kampányok népszerűsítése céljából. 

  
8.1.5 A Játékkal kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatokat a Szervező tárolja, ezeket a továbbiakban 

marketing célokra felhasználhatja. A Szervező megfelelő adminisztratív, technikai, fizikai óvintézkedéseket 
tesz azért, hogy megvédje a Játékosok személyes adatait véletlen vagy jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatallal, hozzáféréssel vagy visszaéléssel szemben. 

 
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90989/2015. 
A direkt marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62403/2013 

 
8.2 A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. A Játékosnak joga van arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kérjen személyes adatai 
feldolgozásáról, kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Neo 
Interactive Kft., 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 9.  címen vagy a info@dotcommerceday.hu  e-mail 
címen. Ha a Játékos úgy dönt, hogy a jövőben nem kívánja, hogy személyes adatait jelen Játékkal 
kapcsolatban kezeljék, vagy vissza akarja vonni bármelyik hozzájárulását, akkor kívánságára a Játékban való 
részvétele, a megadott személyes adatai és a rá történő minden hivatkozás törlésre kerül. Ezen kívül a Játékost 



megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Joga van továbbá bírósághoz fordulni valamint a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, a hatályos jogszabályokkal 
összhangban. 
 

8.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 
8.1. pontban említett módokon, amelyet a Játékos megtehet egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő 
megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): Neo Interactive Kft, 1118 Budapest, Gombocz Zoltán 
utca 9. 
 

8.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges 
adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez 
adott hozzájárulását vonja vissza). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt 
kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék 
szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes 
adatait továbbra is kezelheti. 

 
8.5 A fenti szabályok és feltételek elfogadásával a Játékos beleegyezik, hogy a Játékkal kapcsolatos személyes 

adatait a fentiek szerint felhasználásra kerüljenek. 
 

 
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a 

Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal.  
 

9.2 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi 
keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes 
a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

 
9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL 

támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, 
illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű 
felelősséget nem vállal. 

 
9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek 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. 

 
9.5 A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.internetesvasarlasnapja.hu weboldalról, illetve a 

webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő 
beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi. 

 
9.6 Ha a Játékos a Regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) 

megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
9.7 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam 

alatt a Weboldal nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges 
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 
9.8 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

 
9.9 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen 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. 
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