
Tatabánya Pont „Az Év Hentesboltja Tatabányán 2018.” nyereményjáték (2018) 

Részvételi- és játékszabályzat 

 

1. Az Agora Sport- és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft., Tatabánya pont (2800 Tatabánya, Szent 

Borbála út 19.), továbbiakban: Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban:  Játék) az 

5. Tatabányai Malacságok rendezvény kapcsán a Pannon Húsbolt, Gábor Hentes, illetve Benyó 

Húsbolt termékére online, vagy helyszíni szavazatot leadó természetes személy vehet részt. 

1.1 A nyereményjátékban résztvevők az általuk kitöltött Szavazócédula leadásával, vagy online 

kitöltésével neveznek a játékra.  

1.2 A játékban való részvételhez a kérdőíven a Név, E-mail cím és Telefonszám mezők kitöltése 

kötelező! 

1.3 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi‐ és Játékszabályzat automatikus elfogadását 

jelenti. 

2. A Játék 2018. február 1. napjától 2018. február 10. napjáig tart.   

Az online szavazatok beérkezésének határideje 2018. február 8. 24:00 óra. 

A szavazócédulák leadásának határideje 2018 február 10. 14:00 óra. 

3. A Játékban az összesen beküldött szavazat közül csakis az elsőként beérkezett és feldolgozásra 

került szavazat vesz részt. 

4. A játékban a Szervező partnerei által felajánlott ajándékcsomagok kerülnek kisorsolásra.  

5. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely kézbesítési hibából, illetve a hálózat, számítógépes 

hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy 

elkésett, szavazatokért. A szavazat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés 

bizonyítékaként. 

6. A Szervező a nyertest telefonon értesíti a sorsolás napján, azaz 2018. február 10-én.  

7. A nyeremények átadására az 5. Tatabányai Malacságok rendezvényen kerül sor (2800 

Tatabánya,  Fő tér, 2018.02.10‐én 13:00 és 17:00 között). A nyertes Játékos köteles együttműködni 

annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a nyereményátadás napján sor kerüljön. 

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben 

való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. 

8. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

9. Bármilyen,  a játékkal kapcsolatban felmerülő probléma vagy kérdés esetén kérjük, hívja a 

Szervező Tatatbánya Pont erre a célra megjelölt telefonszámát munkaidőben: +36 34 688 188 vagy 

írjon az info@tatabanyapont.hu email címre. 

10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó 

SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény 

átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

11. A Játékosok által megadott címek hiányosságáért, illetve hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), 

és ezen okból történő elmaradásért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 



12. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a tatabanyapont.hu weboldalon. 

14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából 

azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 

15. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során 

általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék 

lebonyolításához , illetve a játékot követően egyéb más a Szervező általi információ továbbításához 

minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.   

Az adatok kezelője az Agora Nonprofit Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései szerint kezeli. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

‐ amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1.3 

pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, 

az a Játékból való kizárásához vezet; valamint 

‐ amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek 

a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további 

harmadik személyeknek. 

16. A játékban az Agora Nonprofit Kft., valamint a Benyó Húsbolt, Gábor Hentes, Pannon Húsbolt 

tulajdonosai és munkatársai nem vehetnek részt. 

 

Tatabánya, 2018.02.01. 


