
Nyereményjáték gyapjú szőnyegért 2020.október 18-31-ig 

 

1. A játék és a szervező 

Jelen szabályzat Nordic Inspiration Aps. (továbbiakban: Szervező, adószám: DK40041338, székhely: 
Helga Pedersens Gade 9, Aarhus 8000, Dánia) által kezelt, karbantartott 
https://www.facebook.com/nordichome.hu Facebook oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, (a 
továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

· A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki 
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

· Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

· Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. · A Játékos a nyereményjátékban 
való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül 
elfogadja. 

· Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja 
el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 
automatikusan kizárásra kerül. 

· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. A játék időtartama, menete 

A Játék időtartama: 

2020. október 18. - 2020.október 31. 

Nyertesek száma: 1 fő 

Nyeremény: 1db Szürke gyapjú szőnyeg 200x140 cm, a nordichome.hu választékából. Gyártó: 
Bloomingville. https://nordichome.hu/szurke-gyapju-szonyeg-200x140-cm-520 

Eredményhirdetés: 2020. november 4. 18.00 óra 

A játék menete: A játékosoknak a nordichome.hu Facebook-oldalára kirakott posztban és a 
játékszabályzatban leírt feltételeket kell teljesíteniük.  

(követnie kell a nordichome.hu Facebook és Instagram oldalát, meg kell osztania kommentben az 
eredeti Facebook poszt alá egy fényképet, ahová a nyeremény szőnyeget helyezné). 

https://nordichome.hu/szurke-gyapju-szonyeg-200x140-cm-520


A nyerteseket a feltételt teljesítő játékosok adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a 
http://www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével. 

 

4. Nyeremények, nyertesek 

A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

A nyerteseket Facebook-üzenet ill. a hirdetés alatti komment formában tájékoztatjuk 48 órán belül. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

· a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; 

· az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol; 

· bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel 
jogosulatlan előnyre tett szert; 

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 
befolyásolni próbálja; 

· jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti § adózáshoz szükséges adatait nem adja meg 

 

5. Nyertesek értesítése 

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény 
átvételének részleteit. Adataikat az info@nordichome.hu e-mail címre kérjük be.   

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. 

 

6. Nyeremények kézbesítése 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy 
telefonon egyeztetjük. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 
tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a 
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

7. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő 



hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus 
úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen 
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által 
elszenvedett károk tekintetében. 

 

8. Adatkezelés és adatvédelem 

8.1 Tájékoztatás 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy 
adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen 
szabályzatban részletezett célra használjuk. 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult 
visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő 
kezelésének megszüntetését kérni. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a 
módosításokról. 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatédelmi Rendeletének 
fogalomrendszerével egyeznek meg. 

1. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – előírásainak megfelelően 
kezeli. 

2. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes 
adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása. 

4. Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok 
(vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám) 

5. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, 
kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul. 

6. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, 
időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő 
időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve, ha azt az 
Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek. 

7. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak 
helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@nordichome.hu e-mail címre küldött 
nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail 



címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival 
kapcsolatos jogainak megsértése esetén. 

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a 
Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@nordichome.hu. 

 

9. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen 
vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő 
magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó 
többi résztvevőt. A sorsoláson ezen kívül azok a játékosok nem vesznek részt, akik a 3 feltétel egyikét 
nem teljesítik (kedvelés, komment írás és megosztás).  

 

10. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának 
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

Ez a nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált a Facebook és az Instagram által, illetve 
semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz és az Instagramhoz. 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook or 
Instagram. 

 

2020. október 18. 

 


