
“Szerencsés kezdés!”- Nyereményjáték 

 

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője 

1.1 A promóció elnevezése: „Szerencsés kezdés!” (a továbbiakban: Promóció). 

1.2 A Promóció rövid leírása: 2018. szeptember 27. – október 10. között a Promócióban a Vascular Plazmánál 

első vizsgálatra időpontot foglaló és a bejegyzett időpontban megjelenők között minden nap egy darab 5000 Ft 

Agria Park ajándékutalványt sorsolunk ki. 

A Promóció részleteit lásd: 4. pont. 

Promócióban résztvevők (tovább: Jelentkező): A Promóció azokra a Jelentkezőkre vonatkozik, akik a Vascular 

Plazma Agria újonnan nyíló egri centrumába 2018. szeptember 27.  

és október 10. között levő napok egyikére első alkalmassági vizsgálatra időpontot foglalnak és azon az időponton 

a centrumban megjelennek. 

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője a Vascular Plazma Agria Kft. (Székhelye: 1095 Budapest, Lechner 

Ödön fasor 3. C lház. 3. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-301477 ; Adószám: 26093011-2-43), mint szervező (a 

továbbiakban: Szervező). 

2. A promóció időtartama: 2018. szeptember 27. – október 10. 

2.1 Sorsolás ideje: 2018. szeptember 27- október 10-ig, minden nap a centrum zárását követően. Kiértesítés a 

sorsolásokat követő napon 12 óráig. 

2.2 Sorsolás módja: véletlenszerűség elvén kézi sorsolással történik. 

3. Részvételi feltételek 

A Vascular Plazma Agria Kft. által hirdetett Promócióban új donorok vehetnek részt, akik a 2018. szeptember 27. 

és október 9. között levő napok egyikére a Vascular Plazma Agria Kft. egri központjában első alkalmassági 

vizsgálatra jelentkeznek és az időponton megjelennek. 

3.1 A jelentkezők a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a Vascular Plazma 

Agria Kft. reklámküldés, illetve marketing célra a jövőben felhasználja. Reklám a jelentkezővel közvetlenül csak 

akkor közölhető, ha ahhoz a regisztrálása során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul. 

3.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a jelentkező részvételét, vagy változtasson a 

Promóciós- és adatkezelési szabályzaton, amennyiben a jelentkező részvétele a szabályzattal ütközik. 

4. A Promóció menete 

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Jelentkezőnek időpontot kell foglalni alkalmassági vizsgálatra 

és az időponton meg kell jelennie. (tovább: Regisztráció) 

4.2 A promócióban résztvevő partnerek: Vascular Plazma Agria Kft. 3300 Eger,  

Törvényház u. 4. 

4.3. A Jelentkező az alábbi módok valamelyikén köteles regisztrálni: 

4.3.1 A Jelentkező regisztrál alkalmassági vizsgálatra a Vascular Plazma Agria Kft. ingyenes zöld számán (+36 

80 808 008) a Promóció időszakában. Hiánytalanul megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat kollégánknak.  

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 30 napon belül, az 

eger.iroda@plasmacentrum.hu e-mail címen teheti meg a vásárló. 

5. A játék során az alábbi ajándékok kerülnek kiosztásra: 

- Minden nap 1 darab, összesen 10 darab 5.000 Ft értékű Agria Park ajándékutalvány 
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6. Általános feltételek  

A Jelentkező elfogadja, hogy a Promócióban csak az alkalmassági vizsgálatra jelentkezett és azon átesett 

Jelentkező vehet részt. Amennyiben az alkalmassági vizsgálatot elmulasztja, a Promócióból azonnal kizárásra 

kerül. 

7. Felelősségkorlátozás 

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül 

attól, hogy az a jelentkezők, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy 

a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel 

a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, 

az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem 

vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, hiányosságáért. Ha 

a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem 

befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, 

sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, 

lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint 

kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós- és adatkezelési szabályzatban 

foglaltakat. 

8. Adatkezelés 

A Jelentkező a telefonos regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a 

Szervező felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő végzi. A 

Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- 

és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi 

feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. 

törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli. Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld kereskedelmi és 

marketing tartalmú információkat vásárlónak, amennyiben ehhez vásárló kifejezetten hozzájárult a regisztráció 

során. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt 

adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra. A Jelentkező a hozzájáruló 

nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a Jelentkező 

nevét és minden egyéb személyes adatát a Szervező a nyilvántartásából haladéktalanul törli, és a vásárló részére 

további kereskedelmi és marketing célú információkat, reklámokat nem küld. A Szervező a kereskedelmi és 

markering célú információk és reklámok küldése során a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni. A Jelentkező 

a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

9. Vegyes rendelkezések  

A Jelentkezők a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós- és adatkezelési szabályzatot. 

Eger, 2018. szeptember 26. 

Szervező 

 

 


