A „AlBeeNA NYEREMÉNYJÁTÉK”
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR
VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A „AlBeeNA NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)
szervezője az Albeena Hungary Kft.
Székhely:1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 9/A fszt. 2
Adószám: 27723560-242
Cégjegyzékszáma: 01-09-395399
Képviseli: Tálosi Tamás
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező látja el.
2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 A JÁTÉKBAN KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁGI LAKÓ- VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL, VALAMINT A MAGYAR HATÓSÁGOK ÁLTAL KIÁLLÍTOTT ÉRVÉNYES
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNNYAL,
LAKCÍMKÁRTYÁVAL
ÉS
ADÓKÁRTYÁVAL RENDELKEZŐ, NYERTESSÉG ESETÉN A NYEREMÉNY
FELHASZNÁLÁSAKOR BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TARTÓZKODÓ,
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, A 2.8 ÉS 2.9 PONTBAN MEGHATÁROZOTT
SZEMÉLYEK KÖRÉBE NEM ESŐ, CSELEKVŐKÉPES TERMÉSZETES SZEMÉLY (a
továbbiakban: Játékos) VEHET RÉSZT, AKI A JÁTÉK IDŐTARTAMA ALATT, 2022. 06.
hó 16. napja – 2022. 06. hó 26. nap éjfél KÖZÖTT:
a) RESZVÉTEL FELTÉTELEI
A nyereményjáték sorsolásán azok az Instagram felhasználók vehetnek részt akik a
"albeena.hu" és a "momfittprogram.hu" Instagram fiók közös posztját kedvelik és alatta kommentelnek és
legalább egy valós profillal rendelkező személyt (barátot, ismerőst) megjelöltek
hozzászólásukban. Emellett követik at “albeena.hu” Instagram profilt.
d) Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban (a
továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott
adatainak a jelen Játékszabályzat 8. pontjában írtak szerinti kezeléséhez, valamint
e) Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Szervezö a Játékos személyes adatait a jelen
szabályzatban foglalt mértékben kezelje, a Játékos teljes nevét és esetlegesen
közösségi média (Instagram, Facebook) felhasználónevét a Szervező “albeena.hu”
és a "momfittprogram.hu" elnevezésű Instagram oldalán, illetve a “Albeena.hu”
elnevezésü Facebook oldalakon nyilvánosságra hozza.

2.2. A 2.1. pont szerint megküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem
módosítható. Egy Játékos a Játékban egy Pályázattal vehet részt.

2.3. A Játékosok a Pályázat beküldésekor az Instagram felhasználói profil alapján kerülnek
azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső
technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím vagy a felhasználói profil
törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.4. 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.
2.5. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.
2.6. 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.
2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.8. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb
harmadik személyek munkavállalói és közreműködői és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok,
akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem
létező személyeket tartalmazó profillal (regisztrációval) vesznek részt a Játékban, azzal a
céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen
Játékosoknak minősülnek például a kihívásban 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 profillal (regisztrációval) 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.
2.10. Szervező egyebekben nem köteles a Játékos részvételének visszaigazolására. A Játékban
való részvételnek így nem feltétele Szervező visszaigazolása a részvétel vonatkozásában,
azonban Szervező a fentiek szerint jogosult megtagadni Játékos Játékban való részvételét a
Játék bármely szakaszában.
3. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
3.1. Szervező megvizsgálja az Pályázatokat és ez alapján dönt az alábbiakról:
a) a Pályázat megfelelt a Játékszabályzatban foglaltaknak, így különösen de nem
kizárólagosan a jelen 3. pontban foglaltaknak, vagy

b) a Pályázat tartalma nem megfelelő a Játékszabályzatban meghatározott követelmények
alapján (pl. Szervező megítélése szerint a Pályázat nem felel meg a 2. pontban rögzített
pályázati feltételeknek);
3.2. Szervező a beküldést követően szűri és törli azokat a tartalmakat, amelyek:
a) bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
b) káromkodást tartalmaznak;
c) megbotránkoztató tartalmúak;
d) obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
e) pornográf vagy szexuális tartalmúak;
f) bármely személlyel, a Szervezővel, vagy azzal kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő
hangvételű tartalommal rendelkeznek;
g) a Játékosra, a Szervezőre, vagy más harmadik személyekre nézve sértő jellegűek;
h) harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
i) más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
j) Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába.
3.3. Amennyiben a feltöltött Pályázat Szervező mérlegelési jogkörében meghozott döntése
szerint nem felel meg a 2. pontban rögzített követelményeknek, vagy a 3.2. pontban felsorolt
feltételek bármelyikébe ütközik, a Pályázat kizárásra kerül a Játékból. A Szervező fenntartja
továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a
Játékból, és az általa beküldött Pályázat(ok) ne vegyen(ek) részt a Játékban. A Játékosnak
nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen jogorvoslattal élni, az ellen tiltakozni, sem
bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni Szervezővel szemben.
4. EREDMÉNYHIRDETÉS
4.1. Szervező a Játék időtartama alatt beküldött érvényes Pályázatok közül véletelnszerű
sorsolással választja ki a nyerteseket (a továbbiakban: Nyertes vagy Nyertesek). A játékban 3
db nyeremény kerül kisorsolása, vagyis ennek megfelelően 3 Nyertes kerül megválasztásra.
Az eredményhirdetés időpontja: 2022. 06. hó 26. napja.
5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1. A Játékban átadásra kerül 3 db nyeremény:
-

-

1 db “Electrolux Sportmixer asztali turmixgép” és egy AlBeeNA ajándékcsomag
1 db AlBeeNA ajándékcsomag
1 db AlBeeNA ajándékcsomag

Amennyiben a Nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére és az utazásra kizárólag törvényes
képviselője írásbeli hozzájárulásával jogosult.
5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és a Szervező által a nyereményről szóló
értesítéskor megjelölt módon és időben kerül átadásra, ennek megfelelően a kifizetés módját
(készpénz vagy banki átutalás) és idejét (fizetési határidő) is Szervező jogosult egyoldalúan
meghatározni.
5.3. Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a nyertes Pályázat kiválasztását követő 24 órán
belül értesíti két lehetséges úton (a továbbiakban: Értesítés), amely közül Szervező egyedi
döntése alapján választ:

Szervező a nyertes nevét közzéteszi a “albeena.hu” és a “momfittprogram.hu” Instagram oldal
történetében, illetve a „Albeena.hu” Facebook oldalakon és üzenetben felveszi a kapcsolatot a
nyertes Játékosokkal, vagy Szervező e-mailben felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékosokkal.
5.4. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 72 órán belül visszaigazolni azon a
fórumon, amelyet Szervező számára megadott, valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges
személyes adataikat (születési dátum, teljes név, telefonszám, e-mail cím, adószám, cím,
Szervező által bekért, a kifizetéshez esetlegesen szükséges további adatok) pontosan megadni.
Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a
Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata
kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest választ.
5.5. A átvételének módját és időpontját Szervező jelöli ki, Nyertessel történő előzetes
egyeztetést követően. Ha a jelen pontban írt 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 Nyereményt a
tartaléknyertesnek adja át.
5.6. Az Eredményhirdetés nyilvánosságra hozatala során a nyertes Pályázatokat beküldő
Játékos neve, e-mail címe vagy közösségi média (Instagram, Facebook) felhasználói neve
jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és
feltétel nélkül hozzájárul.
5.7. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére
a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot
beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi
feltételeknek, illetve amennyiben a 2.1. a) és c) pontban írt fényképe(ke)t nem csatolja az
e-mailhez, továbbá amennyiben ahhoz Szervező részére legalább a jelen kihívásban foglaltak
teljesítése erejéig terjedő korlátozott felhasználási jogot nem biztosít. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve
esetleges panaszaikkal kapcsolatban reka@zovizo.hu e-mail címen vehetik fel a kapcsolatot
Szervezővel.
7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
7.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékban
résztvevő Játékosok, részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy:
a) a Szervező, mint adatkezelő, adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal
összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, a kihívás
lebonyolítása, valamint a Nyeremények átadása, a nyertes Játékosok nyilvánosságra hozatala
céljából kezelje, illetve feldolgozza;

b) a Szervező a Játékosok nevét, e-mail címét, közösségi médiában használt profilképüket, az
általuk létrehozott, játékkal összefüggésbe hozható tartalmat, a 2.1. a) és c) pontja szerint
készített és Szervező részére megküldött, Játékos teljes alakos képét tartalmazó fényképe(ke)t
és Játékos által esetlegesen megküldött egyéb fénykép(ek)et a Szervező minden további
feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan korlátozottan felhasználja és
nyilvánosságra hozza. Játékos a Játékban való részvétellel – így a 2.1. a) pontban rögzített
e-mailes jelentkezés megküldésével – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a kihívás
során a Játékos által készített és Szolgáltató részére továbbított fejlődéséről készült
fényképeket, amely Játékos személyét ábrázolja (teljes alakos kép a Játékosról szemközti és
oldalsó pozícióból), a jelen Nyereményjáték és a kihívás teljesítése erejéig kezelje és annak
felhasználása tárgyában Szervező részére ellenérték nélkül, kifejezett felhasználási jogot
biztosít.
7.2. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen
személyes és különleges adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését.
Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.
Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a
Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve
jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálatát kezdeményezni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1363 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Weboldal: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
7.3. Szervező nyilatkozik, hogy a Játék lebonyolítását követően haladéktalanul gondoskodik
minden Játékos személyes és különleges adatának Szervező jelen Játékkal összefüggésben
működtetett adatkezelési és adatfeldolgozási köréből történő törléséről, amennyiben
jogszabályi kötelezettsége (pl. könyvelési, adózási kötelezettségek) teljesítése érdekében a
személyes adat további kezelése nem szükséges. Jogi kötelezettség teljesítése érdekében
Szervező jogosult Játékos szükséges adatainak további kezelésére, a vonatkozó jogszabályban
meghatározott célból és ideig, az ott mindenkor meghatározott feltételek és kötelezettségek
teljesítése érdekében.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a
kézbesítés során keletkezett károkért Szervező felelősséget nem vállal.
9.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a
nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
9.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden online felületét, illetve az azokat működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a online felületeit,
applikációját, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak

nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező
felelősséget nem vállal.
9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, 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.
9.5. Szervező kizárja a felelősségét az online felületeinek rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap vagy az applikáció nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.6. A Játékos az Instagram és Facebook promóciókra vonatkozó szabályzatai szerint vállalja,
hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com vagy a facebook.com weboldalt
üzemeltető társaságokkal, valamint annak leány- és társvállalkozásaival szemben a Játékkal
kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék
semmilyen módon nem szponzorált az Instagram vagy a Facebook által, illetve semmilyen
tekintetben nem kapcsolódik az Instagram vagy a Facebook felületét üzemeltető gazdasági
társaságokhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram vagy a Facebook részére, hanem a
Szervező részére történik.
9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.
9.8. 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.
9.9. A JÁTÉKOSOK RÉSZVÉTELÜKKEL – így Pályázatuk benyújtásával – MINDEN
TEKINTETBEN, KIFEJEZETTEN ELFOGADJÁK A JÁTÉKSZABÁLYZAT MINDEN
RENDELKEZÉSÉT.
Kelt. Budapesten, 2022. 06 hó 15 napján

