
Nyereményjáték szabályzat  

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az ALCAR Hungária 

Kft. (a továbbiakban: Szervező) GT Radial Magyarország nevű Facebook oldalán ingyenes 

Nyereményjátékaira (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. 

A játék Szervezője az ALCAR Hungária Kft. (székhely: 1037, Budapest, Csillaghegyi út 22.; 

cégjegyzékszám: 01 09 284352), továbbiakban: Szervező. 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 

automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek 

ismeri el az abban foglaltakat. 

1. A Játékban résztvevő személyek 

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

Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a 

nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt megfelel a játékban leírtaknak, s önkéntesen 

részt vesz a nyereményjátékban. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 

képviselője járhat el. 

2. A játék leírása 

A Játékba kerülés feltétele, hogy a Játékos a GT Radial Magyarország Facebook oldalán 

közzétett nyereményjátékról szóló bejegyzést lájkolja. A nyereményjáték 2021.07.15. és 2021. 

07.25. között tart. A sorsoláson minden, a feltételeknek megfelelő személy automatikusan részt 

vesz egyszer. A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. 

3. A Játék időtartama 

A Játék időtartama, 2021.07.15 – 2021.07.25.-ig tart. 

4. Jelentkezés a Játékra 

A GT Radial Magyarország Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra hívó bejegyzés 

kedvelésével vehet részt a játékban. 

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a 

szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. 

5. Nyeremény 

A Játék nyereményét a Játék leírása tartalmazza. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, kivéve egyes belépőjegyeket, külön egyeztetés 

alapján. A nyeremény semmilyen esetben nem váltható át készpénzre. 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó 

személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó 

vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. 

A nyereményjáték során 3 db strandjáték kerül kisorsolásra. 



6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése 

A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra. A kitűzött dátum 2021.07.26. 

A sorsolás helyszíne: ALCAR Hungária Kft., 1037 Budapest, Csillaghegyi út 22.  

A Szervező a sorsolás nyertesét a 

sorsolás napján messenger üzenetben értesíti a nyeremény átvételének 

részleteiről. 

7. Nyeremény kézbesítése 

A nyereménytárgyat a Szervező székhelyén lehetséges átvenni.  

Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérhetőségén 

elérni, akkor a nyereményt egyéb akció 

keretén belül ismételten kisorsolják. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény 

átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, 

a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt 

semmilyen felelősség nem terheli. 

8. Adatkezelés 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési 

Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi 

Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. 

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) 

személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvényen alapul. 

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a 

Alcar Hungária Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező 

meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint: 

- a nyereményjátékra során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám) - a 

nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a 

sorsolást követő 6 hónapig kezelje; 

- a nyertes Játékos(ok) név és egyéb adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a 

székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 

169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 

meghatározott elévülési ideig megőrizze; 

- a nyertes Játékos(ok) adatait (név, nem, telefonszám, 

email cím) a Szervező meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére 

vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés 

megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Játékos(oka)t; 

9. Felelősség kizárás 

A pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), 

értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az 

általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen 

állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a 

Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll  



módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi 

következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, 

kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A 

nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez 

kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 

jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel 

kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel 

kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni 

igényérvényesítésről. 

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, 

adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal 

továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a 

jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A 

Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban 

keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett 

hibákért és ezek következményeiért. 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 

személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt 

támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt 

intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és 

költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal 

összefüggésben éri. 

A pályázatok hiányosságáért (jelentkezéskor megadott név-, címelírás, kevesebb válasz, stb.), 

értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az 

általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen 

állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a 

Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában 

ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény 

minden esetben a Játékosokat terheli. 

10. Egyéb 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a 

Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést 

nem küld a Játékosnak. A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy 

teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel 

nélkül elfogadta. 

 

Budapest, 2021. 07. 13. 


