
Wavin „Utazz gondtalanul!” nyereményjáték 

szabályzata és részvételi feltételei 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A 
JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 

1. A Játék szervezője 

A Wavin „Utazz gondtalanul!” nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) szervezője: Wavin Hungary 
Kft. (székhely: 2072. Zsámbék, Új gyártelep, cégjegyzékszám: 13-09-065853, adószám: 10781553-2-
13, e-mail cím: marketing@wavin.com) (a továbbiakban: Szervező). 

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Wavin Hungary Kft. (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a 
Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Neo Interactive Kft. (székhely: 
1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 9. A. ép. fszt. 1., adószám: 12780307-2-43, Cg. szám: 01-09-
703098), továbbiakban: "Lebonyolító" vagy „Adatfeldolgozó 1”, valamint a kérdőívvel kapcsolatos 
adatkezelést a Digital Nomad Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Pázsit utca 8., adószám: 
25443279-2-03, Cg. szám: 03-09-129245) (a továbbiakban „Adatfeldolgozó 2”) végzik.  

  
2. Részvételi feltételek 

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 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes 
személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a 
https://bitly.com/kerdoiv_wavin oldalon közzétett kérdőívet (továbbikban: „Kérdőív”) kitölti, 
elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”)meghatározott valamennyi feltételt, és 
beküldi a kitöltött kérdőívet (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, törölhető, mert ez befolyásolhatja 
a játékban való részvételt. 

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Lebonyolító, valamint az Adatfeldolgozó2 munkavállalói és 
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

2.4. A Játékosok a Pályázat benyújtása során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek 
azonosításra (e-mail cím). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, 
technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail fiók törlése stb.) a 
Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

2.5. 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 a cél megvalósításáig. 

2.6. A Szervező a valótlan adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által 
regisztrált e-mail cím 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 a Szervező, valamint a Lebonyolító 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 és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget 
kizár. 

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése végett a 
Szervező megvizsgálhatja azokat, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból 
nem felel meg a Játékszabályzat bármely pontjában megfogalmazott feltételeinek, úgy az érintett 
Játékost a Játékból kizárhatja. 

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a 
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen 
generált e-mail címekkel 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, vagy nem valós e-
mail címmel 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 
és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata 

• sértheti más szerzői jogait, 

• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket 
szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki, 

• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak, 

• pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú, 

• a Szervező által képviselt márkára és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz, 

• a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak, 

• bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, 

• tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot, 

• tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást, 

• tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról 
szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és 
védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket, 

• sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem 
ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi 
normákat, valamint a jóízlést. 

3. A Játék Időtartama 

A Játék 2019.12.11. (szerda) 10 óra 00 perctől – 2019.12.18. (szerda) 23:59 percig tart. 

Sorsolás: 2019.12.19. (csütörök) napon 

Eredményhirdetés: 2019.12.19. (csütörtök) napon a Kérdőív oldalán. 



4. A Játék menete 

Nyertes Pályázatok, Nyeremények 

4.1 A játékosoknak a Kérdőívet kell kitölteniük, minden kérdésre választ kell adniuk és a kitöltött 
kérdőívet beküldök vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson. Speciális formai követelmény nincs. 

Minden Játékos csak 1 db Kérdőív kitöltéssel (továbbiakban: Pályázat) vehet részt a sorsoláson. 

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest sorsol ki a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, a Lebonyolító székhelyén (cím: 1118 Budapest, 
Gombócz Zoltán utca 9. A. ép. fszt. 1.), nem nyilvános sorsolás keretében, háromtagú sorsoló 
bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a 
sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult. 

Szervező a sorsoláson 3 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint 
minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen, a 
nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a nyeremény Nyertes 
részére történő átadása nem lehetséges. 

4.3. Nyeremény: 

1 db 90.000 Ft értékű utazási utalvány, mely 2020.01.06 – 12.31. között váltható be 2 fős, 2 
éjszakás, 4*os belföldi utazásra a Tensi főirodájában (1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1.). 

A Nyeremény a Nyertes részére elektronikusan kerül átadásra a Pályázatban megadott e-mail címen. 

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának. 

4.4. A Nyeremény készpénzre nem váltható át. 

5. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása 

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 24 órán belül a Kérdőív 
felületén közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok e-mail 
címe jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten 
hozzájárul. A nyertesekkel a Lebonyolító e-mail üzenetben („Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és 
egyezteti a nyeremény átvételének részleteit és a nyeremény beváltásának módját. 

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül 
visszaigazolni a Lebonyolítónak küldött e-mail üzenetben. 

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem 
reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest 
kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. 

5.2. Amennyiben Nyertes/tartaléknyertes az előzőekben meghatározott időtartamon belül 
visszaigazolja Lebonyolító értesítését, Lebonyolító értesíti a nyereményt beváltó Tensi Kft.-t az 
utalvány átvételéről. 

5.3. A Nyertes a nyeremény e-mailen történő átadását követő, legkésőbb 10 munkanapon belül 
köteles felvenni a kapcsolatot a nyereményt beváltó Tensi Kft.-vel, valamint köteles személyi 
igazolványával igazolni magát és megadni a 7. pontban meghatározott adatokat az átadás-átvételi 
dokumentum kitöltése érdekében. 

5.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a 
Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában 
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy azt a Nyertes az átvétel során 
nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni magát, vagy a Nyertes megtagadja adózáshoz szükséges 



adatai megadását, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen 
szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A 
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem 
terheli. 

6. Adózás, költségek 

A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettséget a Szervező és a 
Lebonyolító együtt végzik és teljesítik, az adózási kötelezettség a Szervezőt terheli. 

7. Adatvédelem, Személyiségi jogok 

7.1. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részvétellel a Játékos 
hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. 

A kezelt adatok köre: Kérdőív kitöltése során megadott e-mail cím, nyertesség esetén a teljes név, 
telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány szám és képmás. 

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes 
beazonosítása, nyeremény átadásának egyeztetése, valamint a Nyertes nevének és képmásának - 
kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban – az eredményhirdetésre készített Kérdőív felületen 
történő közzététele. 

Az adatkezelés időtartama: A Nyeremény átadásának időpontjáig 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése 

A kezelt adatok köre: kizárólag Nyertes Játékos esetén: név, születési név, anyja neve, 
állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele. Amennyiben a nyereményt meghatalmazott 
veszi át, a meghatalmazott: neve, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme, adóazonosító jele, a 
tanúk meghatalmazáson feltüntetett adatai, így neve, személyi igazolványának száma, lakcíme 

Az adatkezelés célja: A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli 
törvényv.) 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján az adózási 
kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az adatokat. Nyertes Játékos ezen adatokat a nyeremény 
átvétele során az átadás-átvételi dokumentumon adja meg. 

Az adatkezelés időtartama: 8 év 

7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
betartásával történik. 

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes 
adatai kezeléséről a következő elérhetőségeken: 

Adatvédelmi tisztviselő: Mark Collins Data Privacy Officer 
Cím: Wavin B.V. Stationsplein 3, 8011 CW, PO box 173 8000 AD, Zwolle, The Netherlands 
email: dataprivacy@mexichem.com 
telefonszám: 00 (31) 0611489140 
 
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az Általános 
Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott 
érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az illetékes törvényszékhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulni. 

A Hatóság elérhetősége: 



cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
A megadott személyes adatok kezelője: Wavin Hungary Kft. 
 
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Neo Interactive Kft., valamint Digital Nomad Kft., 
mint adatfeldolgozók végzik. 

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama 
alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból 
kizárásra kerül. 

8. Vegyes rendelkezések 

8.1. A Játékos a Játékban való részvételével elfogadja, hogy a nyereménye átvételéről fényképes 
felvétel készülhet a Szervező részére, és feltétel nélkül beleegyezik, hogy a Szervező ezt kizárólag a 
nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza saját online felületein, mint saját weboldala 
(https://www.wavin.com/hu-hu) és hivatalos Facebook oldala 
(https://www.facebook.com/wavinmagyarorszag/). 

8.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. e-mail cím elírás, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során 
keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az 
egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem 
követelheti. 

8.4. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.utazomajom.hu 
weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben 
a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a 
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

8.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről 
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek 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. 

8.6. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat 
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a 
Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.7. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból 
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba 
okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

8.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben 
nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező 
részére történik. 

8.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék 
megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos 
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 



Wavin Hungary Kft.  
2019.12.11. 
Szervező  
Budapest 
 
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe 
nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated 
with Facebook. 


