
 

 

         Játékszabályzat 
 

A Vitamed Pharma Kft. 2020. július 1-22. között nyereményjátékot szervez, melynek során 

partnereinek tesz fel kérdéseket, a válaszolók között nyereménytárgyakat sorsol ki.  

 

A játék menete:  

 

1. A postai / elektronikus levélben feltett kérdésre a választ a Résztvevőnek meg kell küldenie a 

joy2run@vitamed.hu e-mail címre. 

2. Vitamed Pharma a válaszolók részére újabb kérdést küld, melyre a Résztvevőnek újból 

válaszolnia kell. 

 

A nyereményjátékban azok vesznek részt, akik mindkét kérdésre választ adnak, és a második 

körös kérdésre helyesen válaszolnak. 

 

A Résztvevők között kisorsolásra kerül 2 db SAMSUNG Galaxy Tab A10,5 32GB WiFi szürke tablet, 

valamint 50 db JOY2RUN termék. 

 

Sorsolás: 2020. július 22. 

 

A nyeremény nyerteseinek a nevét feltüntethetjük a Vitamed Pharma weboldalán, valamint 

elektronikus levélben is kihirdethetjük. 

 

Az ajándékok készpénzre nem válthatók! Vitamed Pharma a nyereménnyel kapcsolatban a 

változtatás jogát fenntartja, de az eredetivel megegyező értékű terméket biztosít. A képek csak 

illusztrációk! 

 

 

Játék menete:  

 

Résztvevő a postai levélben és e-mailekben megadott összesen 2 db levélben feltett kérdésekre a 

válaszait megküldi a joy2run@vitamed.hu e-mail címre, melyben megküldi az alábbi adatait is: név, 

posta cím, telefonszám, e-mail cím. Azok között, akik minden kérdésre (összesen 4 db) beküldték 

válaszukat és adataikat, valamint a második levélben küldött kérdésekre helyes válaszokat adtak, 

részt vesznek a sorsoláson, ahol 2 db SAMSUNG Galaxy Tab A10,5 32GB WiFi szürke tablet és 50 

db JOY2RUN termék kerül kisorsolásra.  

Sorsolás időpontja: 2020. július 22. 

 

A játékra való jelentkezés a játék- és üzletszabályzat elfogadásának minősül. Az Európa Parlament 

és a Tanács 2016/679 Rendelete alapján (GDPR) a személyes adatok kezelésére önkéntes 

hozzájárulás alapján kerül sor. Személyes adatok kezeléséről, törlésének lehetőségéről, illetőleg a 

személyes adatok kezelésének szabályairól a Vitamed Pharma weboldalán (www.vitamed.hu) 

található Adatvédelmi Tájékoztatóból értesülhet. 
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Részvételi szabályzat 
 

1. A Vitamed Pharma Kft. (6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A., a továbbiakban „Szervező”) által 

szervezett promócióban azok az állatorvosok („Résztvevő”) vehetnek részt, akik a promóció 

(„Promóció”) időtartama alatt a Vitamed Pharma által kiküldött postai és elektronikus levél 

összesen két levelében megfogalmazott kéréseire válaszolnak. 

2. A Promóció időtartama: 2020. július 1.-15. 

3. A Promóció menete: Szervező postai / elektronikus dm levelet küld partnereinek, mely levél egy 

kérdést tartalmaz. Arra a választ a Résztvevő megküldi a joy2run@vitamed.hu e-mail címre. Azok, 

akik válaszolnak a postai /elektronikus levélben feltett kérdésre, még egy levélben kérdéseket 

kapnak 2020. július 8-án elektronikus levélben. A nyereményjátékban való részvétele feltétele, 

hogy a Résztvevő a feltett, összes 4 kérdésre válaszoljon. Az első levél válaszának beküldési 

határideje 2020. július 8., a második levél válaszának beküldési határideje 2020. július 15. 20:00 

óra. 

5. A Szervező a termékekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartja, de az eredetivel 

megegyező értékű terméket biztosít.  

6. A képek csak illusztrációk.  

7. A termékeket képviselőink személyesen adják át, vagy postai úton küldik el a Résztvevőknek.  

8. A Promóció lejártát követően, 2020. július 22-én a Résztvevők között (akik a második levél 

kéréseire helyesen válaszoltak) kisorsolásra kerül 2 db SAMSUNG Galaxy Tab A10,5 32GB WiFi 

szürke tablet, és 50 db JOY2RUN termék, melynek feltétele, hogy legalább 52 db helyes pályázat 

érkezzen. Amennyiben ennél kevesebb pályázat érkezik, úgy a két tablet kerül kisorolásra és a 

további pályázók automatikusan egy-egy darab Joy2Run termékre lesznek jogosultak. A sorsolás 

során elsőként a két tablet, sorrendben utána a Joy2Run termékek kerülnek kisorsolásra. Egy 

pályázó maximum 1 nyereményre jogosult. 

9. A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után nem áll módjukban promóciós termékekhez 

jutni. 

10. A promóciós termékek készpénzre nem válthatóak. 

11. A Promóció további részleteiről érdeklődhet a Vitamed Pharma Kft. képviselőjénél.  
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12. Adatkezelés. A Résztvevők adatait a Szervező kezeli. Amennyiben a Résztvevő a játékban részt 

vesz, elfogadja a jelen Szabályzatot, és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az 

alábbiakban meghatározottak szerint kezelje: Az adatkezelés jogalapja a Résztvevők önkéntesen 

megadott hozzájárulása. Jelen Szabályzat a Résztvevők tájékoztatásának minősül. A személyes 

adatok kezelése a Szervező székhelyén/telephelyén/fióktelepén történik. Az adatkezeléssel 

kapcsolatos döntéseket a Szervező hozza meg. A megrendeléssel a Résztvevő megadja az 

azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait (név, e-mail cím, telefonszám), valamint 

az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó egyéb adatokat. A megadott adatok kezelésének 

elsődleges célja szervezése és bonyolítása, a nyertesek kisorsolása, a nyertesek azonosítása, 

értesítése, és a nyeremény eljuttatása. Az adatkezelés célja az érintett Résztvevők azonosítása, 

valamint a velük való kapcsolattartás. A Szervező a megadott adatokat törli, ha azok kezelése 

jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli, ha az érintett Résztvevő azt kéri; ha az adat hiányos 

vagy téves, és ez a felhasználást lehetetlenné teszi; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt 

hatóság vagy bíróság elrendeli. Az érintett Résztvevő kérheti személyes adatai törlését, ez esetben 

az adatokat a Szervező azokat 5 munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az 

adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti 

kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. Az Adatkezelésre vonatkozó további tájékoztatót a 

Szervező weboldalán (www.vitamed.hu) található Adatkezelési Tájékoztatóból nyerhet.  

Budapest, 2020. 06. 24. 

   


