
 

Játékszabályzat és Adatvédelem  
 

1. Játék szervezője 

A Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11., cégjegyzékszám: 01-10-041120, adószám: 

10219522-2-44), mint Szervező nyereményjátékot hirdet „Nyerj hévízi wellness hétvégét!” 

címen a http://www.danubiushotels.hu/magazin/hevizjatek-2016 weboldalon. 

A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a 

webformance Kft. (továbbiakban: Lebonyolító; székhely: 1097 Budapest, Óbester utca 13., 

4/16.) látja el. 

 

2. A játék időtartama:  

 

A Játék 2016.08.17. 9 órától 2016.09.18. 24 óráig tart.   

 

3. Játék menete:  

 

A játékosnak regisztrálnia kell a http://www.danubiushotels.hu/magazin/hevizjatek-2016 

oldalon, ahol meg kell adnia a nevét, e-mail címét (nyereményértesítés miatt szükséges) és el 

kell fogadnia a játékszabályzatot. A Játékos itt fel is iratkozhat a Danubius Hotels hírlevelére 

is, ha érdeklik a Danubius Hotels további akciói, és szeretne rendszeres hírlevelet kapni. 

Ezután követnie kell az alábbi 6 szálloda Google+ oldalát: 

 

 Danubius Health Spa Resort Hévíz**** 

(https://plus.google.com/u/0/b/113250169869599044707/113250169869599044707/p

osts)  

 

 Danubius Health Spa Resort Aqua ****  

(https://plus.google.com/u/0/b/100695308278837027783/100695308278837027783/p

osts) 

 

 Danubius Health Spa Resort Sárvár  

(https://plus.google.com/u/0/b/103804226231088941565/+DanubiusThermalHotelS%

C3%A1rv%C3%A1r/posts) 

 

 Danubius Health Spa Resort Bük**** 

(https://plus.google.com/u/0/b/114187058807932556173/114187058807932556173/p

osts) 

 

 Hotel Marina***, Balatonfüred 

(https://plus.google.com/u/0/b/112705476134353683144/+MarinaDanubius/posts) 

 

 Danubius Health Spa Resort Margitsziget**** Superior 

(https://plus.google.com/u/0/b/106055739421568312098/106055739421568312098/p

osts) 
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Ezzel a Játékos bekerült a sorsolásba. Egy játékos csak egyszer játszhat. 

 

4. Nyeremény: 

 

3 (Három) nap/2 (Két) éjszakás wellness üdülés 2 (Két) fő részére félpanziós ellátással a 

Danubius Health Spa Resort Hévíz**** szállodában. A nyeremény 2016. december 20-ig 

váltható be, kivéve ünnepi időszakokban.  

 

Nyeremény készpénzre át nem váltható. A nyeremény a szálloda szabad kapacitásainak 

függvényében vehető igénybe, kizárólag előzetes szobafoglalással és a nyereménylevél 

helyszínen történő bemutatásával.  

 

5. Sorsolás időpontja:  

 

A sorsolás 2016. 09. 19-én, hétfőn 12 órakor történik.   

 

6. Sorsolás menete:  

 

A játék végén a Szervező székhelyén (1051 Budapest, Szent István tér 11) a véletlenszerűség 

elvének eleget tevő gépi sorsolással kisorsolásra kerül egy nyertes és 3 (Három) pótnyertes. A 

tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a 

nyertes nem fogadja el a nyereményét, vagy a nyertes illetve az előttük álló tartaléknyertes 

kizáró ok miatt nem veheti át nyereményt.  

 

A Szervező a nyertest e-mailben értesíti legkésőbb 2016. 09. 20-án 17 óráig, amelyben a 

nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást ad. A 

nyertesnek a nyeremény elfogadásáról 3 (Három) munkanapon belül e-mailen keresztül kell 

jeleznie a Szervező részére. A nyertes által megadott személyes adatok 

hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.) a szervező semmiféle 

felelősséget nem vállal. 

 

7. Kik vehetnek részt a játékban? 
 

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18 év feletti természetes 

személyek vehetnek részt, akik regisztráltak a játékba és a sorsolás pillanatában követik a 

játékszabályzatban leírt 6 szálloda Google+ oldalát.  

 

8. Személyes adatok kezelése: 

 

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a szervező a 

nyertesek személyi adatait (név, e-mail cím, postázási cím, telefonszám) díjmentesen 

nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából 

díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt 

célból. 

 

A Játék a Szervező szervezésében,  lebonyolításában zajlik.  A Játékos a hírlevél 

feliratkozásával engedélyezi, hogy számára a Szervező akciós ajánlatokról tájékoztató 

üzenetekkel kereshesse meg e-mailen keresztül.  

 



Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. A játékszabályzat lényeges 

változásáról a Szervező haladéktalanul értékesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben 

dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.  

 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, 

marketing@danubiushotels.com e-mail címen kérhető tájékoztatás. 

 

 A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos 

jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak 

megfelelően kezeli. 

 

9. Adózás és költségek 

 

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény kupon 

kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény 

átvételének, helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott és a bíróság a nyereményjátékban 

részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes 

képviselője vagy a gondnoka hozzájárulásával jogosult.  

 

A nyeremény járulékos költségeit a Szervező viseli.  

 

10. Kik nem vehetnek részt a játékban? 

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség 

munkatársai és családtagjai. A Játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért 

felelősséget nem vállal.  

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

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok 

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.  

 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. 

A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A 

résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.  

 

Budapest, 2016.08.17.  
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