
RGB Shop Nyereményjáték feltételek 

 

Jelen alapszabály azokra a játékokra érvényes, amelyeket a szervező a 
Facebook közösségi hálózatán, illetve webáruházán tesz közzé – Rgb 
Shop-Rákóczi Bizományi fiókon, illetve www.rgbshop.hu weboldalon. 

Magyarországra érvényes általános játékfeltételek (a továbbiakban: „játék”). 

1. Szervező 

A játékot a Kocsis-Trade korlátolt felelőségű társaság, székhely: 
7627 Pécs Csárda utca 88., adószám: 23435795-2-02, 
cégjegyzékszám: 02-09-077655, a cég a Pécsi járásbíróság 
cégnyilvántartási jegyzékében van bejegyezve. 

2. Játék ideje és helye 

Az RGB Shop-Rákóczi Bzományi Facebook oldalán vagy a 
www.rgbshop.hu weboldalán lebonyolított játék időtartama 2022.11.23.-tól 
2022.12.15.-ig tart. Sorsolás: 2022.12.16. 

3. Játék résztvevői 

 A játékban részt vehet minden olyan valós személy, aki a szervező 
www.rgbshop.hu weboldalán bármilyen terméket rendel és a rendelés 
kiszállítása és kifizetése teljesül is. A játékba nem vehetnek részt a szervező 
alkalmazottai, és mindezek közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 
értelmében. 

4. Játékban való részvétel feltételei: 

A játékban való részvétel feltétele a www.rgbshop.hu webáruházon leadott 
rendelés valós személytől. A játékban való részvétel akkor teljes amennyiben 
a rendelés kiszállításra/személyes átvételre és kifizetésre kerül.  

5. Nyeremény 

A játékban megnyerhető nyeremény: Electrolux Pure F9 3in1 pf91-4st kézi 
porszívó. 
A verseny befejezése után a nyertest a www.rgbshop.hu webáruházban leadott 
2022.11.23 és 2022.12.15. közötti rendelések közül választja ki a szervező. 
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A nyertest legkésőbb 14 nappal a verseny befejezése után választják ki. 
A nyertes azonosítását követően 7 napon belül email formájában és telefonon 
tájékoztatjuk. 
Annak a résztvevőnek a vezeték- és keresztneve, aki megnyerte a 
nyereményt, az RGB Shop-Rákóczi Bizományi Facebook oldalán is 
nyilvánosságra lesz hozva, amivel a résztvevő a játékba való 
bekapcsolódásával egyetértett. A nyeremény a részvételhez szükséges 
rendelésben szereplő címadatok alapján lesz kiküldve futárszolgálattal ami a 
résztvevő költségén történik. 
Ha a nyertessel nem lehet kapcsolatba lépni a megadott elérhetőségeken 
keresztül, vagy a nyertes nem fogadja el vagy nem veszi át a nyereményt a 
jelen szabályoknak és feltételeknek megfelelően, nyereményét elveszíti, és a 
verseny szervezője jogosult a nyeremény átadására kijelölni egy helyettesítőt 
és annak átadni a nyereményt. 

6. További feltételek 

A nyeremény átadásakor a nyertes aláírja az átvételi jegyzőkönyvet 
vagy hasonló dokumentumot. A nyeremény átadása a nyertestől eltérő 
személynek aláírt meghatalmazás alapján lehetséges. 

A versenyzőt kizárják a versenyből, ha a szervező olyan csalást vagy 
tisztességtelen magatartást állapít meg vagy megalapozott gyanúja támad 
a versenyző vagy más személy részéről, amely az adott résztvevőt 
illetéktelen előnyben részesítheti más versenyzőkkel szemben a 
nyeremény megszerzése érdekében vagy tisztességtelen, nem „fair play“ 
magatartás esetén. 

A játékba való benevezéssel a játék résztvevője vagy a szavazó kifejezi 
egyetértését a játékkal kapcsolatos előírásokkal és feltételekkel és 
kötelezi magát ezeknek a betartására. A játékba való benevezéssel 
vagy szavazással a résztvevő beleegyezését adja személyi adatainak a 
feldolgozásához, a játékfeltételek és a konkrét játék játékfeltételei 
céljának eléréséhez szükséges mértékben. 

A nyeremény hibáért panaszt benyújtani nem lehetséges. 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a teljes időtartam alatt indoklás és 
kártérítés nélkül törölje a játékot, vagy módosítsa annak szabályait és 
feltételeit. 

A szervező nem felel résztvevő részéről helytelen adatok megadása és 
valótlan kijelentések következtében keletkezett károkért, valamint a 
nyeremény elutasításáért a nyertes részéről. 



A játékra és az ahhoz kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre, 
amelyeket e szabályok és feltételek nem szabályoznak, Magyarország 
jogrendje az irányadó. 

7. Személyes adatok védelme 

A személyes adatok feldolgozására a személyes adatok védelméről szóló 
2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezései 
és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai 
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. (továbbiakban GDPR) rendelete 
vonatkozik. 

A résztvevő személyes adatai a következő terjedelemben: vezetéknév, 
keresztnév, profilkép a Facebook vagy az Instagram közösségi hálózaton, 
lakcím, telefonszám, vagy e-mail, képmás (ha szerepel a szerzői műben) a 
szervező által a játék megrendezése, nyeremény átadása és az ezzel 
kapcsolatos tevékenységek céljából kerülnek feldolgozásra és abban az 
esetben, ha az Ön képmása megtalálható a szerzői műben, akkor az 
felhasználható a szervező népszerűsítésére. A személyes adatok kezelője a 
játék szervezője. A személyi adatok a játék befejezésétől számított  5 éves 
időtartamra kerülnek megőrzésre; ennek az időnek a letelte után 
megsemmisítésre kerülnek. Személyes adatait nem szolgáltatjuk ki harmadik 
félnek. Az Ön személyes adatainak feldolgozásához nem használunk sütiket 
(cookies). 

A szervező csak a játék kiértékeléséhez és a nyeremény átadásához 
szükséges mértékben dolgozza fel az Ön személyes adatait, amely a 
személyes adatok feldolgozását a szerződés teljesítéséhez szükséges 
mértékben jelenti (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés b) pontja alapján). 

Az üzemeltető az Ön személyes adatait a versenyző kifejezett beleegyezése 
és annak mértéke alapján dolgozza fel (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) 
pontja alapján). 

A személyes adatokkal kapcsolatos jogai főleg a következők: 

1. kérhet igazolást arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel 
Önről 

2. kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését 
3. kérheti a személyes adatkezelés korlátozását nem megengedett 

feldolgozás esetében 
4. visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását 
5. kérheti a kezelt személyes adatok strukturált formában történő 

megadását 
6. kérheti a személyes adatok harmadik félnek történő továbbítását 



7. panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál: a Magyarország 
Személyes Adatvédelmi Hivatala 

A személyes adatok korlátozott vagy hiányos megadása vagy a személyes 
adatok feldolgozásához való hozzájárulás hiánya (abban az esetben, ha a 
hozzájárulás szükséges) a résztvevő törlését eredményezi a játékban 
résztvevők listájáról a szervező által, mivel a résztvevőt nem lehetséges 
azonosítani és nem lehet felvenni vele a kapcsolatot a játék kiértékelése és a 
nyeremény átadása céljából. 

Ha bármilyen kérdése, vagy kérése van a személyes adatok védelmével 
kapcsolatban, forduljon bizalommal az üzemeltetőhöz a következő e-
mail címen: info@rgbshop.hu 

 

 

 


