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VATERA NYERŐ PÁROS NYEREMÉNYJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 

Az Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285, bejegyezte a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „SZERVEZŐ”) a www.vatera.hu, valamint a www.teszvesz.hu  szolgáltatásának, 
ezen belül regisztrált felhasználói vásárlási aktivitásának előmozdítása érdekében JÁTÉKOT (a továbbiakban: „Játék”) szervez 
érvényes regisztrációval rendelkező felhasználói számára. 

1. A Játék 2019. február 7. 00:01-tól 2019. február 14. 23:59:59-ig bezárólag tart (a továbbiakban: „Játékidő”).  

2. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. A Játékban a SZERVEZŐ nyilvántartása szerint, a regisztrációra érvényes 
Vatera Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF; elérhető: http://img.vatera.hu/license/main.html ) 
valamint Teszvesz Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: FF; elérhető: 
http://img.teszvesz.hu/license/teszvesz_main.html ) szerint érvényes regisztrációval rendelkező felhasználó (a 
továbbiakban: „felhasználó” vagy „résztvevő”) vehet részt, aki a Játékidő alatt a Szervező által üzemeltetett 
www.vatera.hu vagy www.teszvesz.hu online piactéren vásárlást vagy eladást valósít meg, továbbá teljesíti és betartja a 
jelen szabályzatban írt feltételeket.  

3. A Játékidőt követően (de legkésőbb 2019. február 20. napjáig) a SZERVEZŐ a játék végén 5  darabszámú nyereménypárt, 
azaz 5+5 db nyereménytárgyat sorsol (a továbbiakban: Nyeremény). A jelen játékszabályzat értelmében az 5+5 Nyeremény 
a 2. pontban meghatározott oldalakon regisztrált összesen 5 felhasználó párost illeti meg, akik a Játékidő alatt eladtak vagy 
vásároltak.  A nyereménytárgyak listáját a SZERVEZŐ a www.vatera.hu oldalon és aloldalain és/vagy hivatalos blogján, a 
www.blog.vatera.hu oldalon teszi közzé legkésőbb 2019. február 21. napjáig. 

4. A felhasználó a Játékban való részvétellel elfogadja, hogy a Játék során a vásárlásával vagy eladásával és a felhasználó által 
megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a SZERVEZŐ, vagy partnerei által használt számítógépes rendszer nyilvántartása 
az irányadó. A sorsolást a SZERVEZŐ zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt 
informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól.  

5. A sorsolási listába egy felhasználó vásárlásainak-eladásainak darabszámával megegyezően kerül be (azaz pl. a Játékidő alatti 
három, a Piactéren történő vásárlás-eladás esetén 3-szor). A nyereményre való jogosultságot nem befolyásolja az egy 
vásárlás alatt vásárolt-eladott termékek darabszáma. 

6. A SZERVEZŐ a Játékidőt követően 5 (azaz öt) nyertes felhasználó párost (a továbbiakban: Nyertes) és 5 (azaz öt) Pótnyertes 
párost sorsol. Egy felhasználó nyertességének ténye további, a jelen Játékban meghatározott Nyereményre való 
jogosultságát kizárja. 

7. A Nyertesek értesítését a Szervező a sorsolást követően a jelen szabályzat 8. pontjának megfelelően teszi meg, és válaszra 7 
(azaz hét) napot tart fenn. A Nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti. 
Amennyiben a jelen szabályzatnak megfelelően (i) a Nyertes kiértesítése, azonosítása vagy személyazonosítása sikertelen, 
vagy (ii) a Nyereményt a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, vagy (iii) a Nyertes nem felel meg a jelen 
szabályzatban foglaltaknak, és ez a sorsolást követően megállapításra kerül, úgy a Szervező a sorban következő pótnyertest 
tekinti nyertesnek. 

8. A nyereménytárgyak listáját és a nyereménytárgyakra jogosult nyertesek felhasználónevét a SZERVEZŐ a www.vatera.hu 
oldalon és aloldalain és/vagy hivatalos blogján, a www.blog.vatera.hu oldalon hirdeti ki, illetve közzéteheti saját közösségi 
oldalain, többek között hivatalos Facebook oldalán, a https://www.facebook.com/vatera.hu oldalon. A Játékkal kapcsolatos 
tájékoztatásokat a SZERVEZŐ szintén ezeken a felületeken és Facebook oldalán teszi meg. 

9. A Nyertes a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása a SZERVEZŐ által tárolt regisztrációs adatok alapján 
mehet végbe. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációkor megadott személyes adatai közül a felhasználónév, név, 
lakcím, telefonszám, e-mail átadásra kerüljenek a nyereménytárgyat biztosító vállalkozás részére, a nyertes személyének 
megállapítása és a Nyeremény átadása céljából. A Nyeremény akkor kerülhet átadásra, ha a Nyertes regisztrációs adatai 
valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják és azok valósságát, megfelelőségét a SZERVEZŐ ellenőrizte. Eltérés 
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esetén, vagy, ha Nyertes az azonosítás során a SZERVEZŐ megállapítása szerint nem működik közre, az azonosítást a 
SZERVEZŐ sikertelennek minősítheti és fenntartja jogát Pótnyertes megállapítására. A Játék során a SZERVEZŐ által 
tapasztalt felhasználói visszaélés esetén a SZERVEZŐ fenntartja jogát az nyereménytárgy átadásának megtagadására és 
esetlegesen Pótnyertes megállapítására.  

10. A SZERVEZŐ adatkezelési feltételeire egyebekben a felhasználó által a regisztráció során elfogadott adatkezelési feltételek 
irányadóak, melyek Játékban való alkalmazását a felhasználó a Játékban való részvételével elfogadja. 

11. Amennyiben a jelen részvételi feltételeknek foglaltaknak megfelelően a Nyertes személyazonosítása, vagy kiértesítése, 
azonosítása sikertelen, vagy az nyereménytárgyat a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, úgy a 
Nyereményt a Nyertes mellett kisorsolt Pótnyertes kapja. Amennyiben az első, illetve a második Pótnyertes sem tekinthető 
Nyertesnek, úgy a Pótnyertes kisorsolása addig folytatható, míg egy Pótnyertes nem kerül személyazonosításra, és a 
Nyereményt át nem veszi. 

12. A Nyertest a SZERVEZŐ e-mailben, a regisztrációkor megadott e-mailcímén értesíti; és tájékoztatja a Nyeremény 
átvételének menetéről. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik 
személy a Nyertesről, illetve az nyereménytárgy átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat 
nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a 
SZERVEZŐT, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné. 

13. A Játéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne 
részt, a felhasználó azonban elismeri, hogy a SZERVEZŐ ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú vagy 
cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy az nyereménytárgy átvételekor képviselőjének kell az 
azonosításban közreműködnie, a fentieknek megfelelően. 

14. A Nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet, szállítási költséget a SZERVEZŐ viseli.  

15. A Játékkal, nyereménytárgyakkal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely 
hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen részvételi feltételekben meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben 
megjelenítettektől eltérhet.  

16. A Nyeremény pénzre át nem váltható, átvételét megelőzően másra át nem ruházható. A Nyeremény átvétele személyesen 
vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges, a jelen részvételi 
feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

17. A Játék ingyenességére tekintettel a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett 
azon károk tekintetében, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem, vagy nem a jelen részvételi feltételekben 
foglaltaknak megfelelően tud ajánlatot tenni / vásárlást megvalósítani. A SZERVEZŐ a nyereménytárgyak tekintetében 
garanciát nem vállal, a Nyertes ilyen igényét, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az Nyeremény 
gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A nyereménytárgyak felhasználásával kapcsolatosan a 
nyereménytárgyat biztosító vállalkozás egyéb, a felhasználó számára előre meghatározott feltételeket támaszthat. 

18. A SZERVEZŐ továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, 
leállítsa, beszüntesse, a jelen részvételi feltételeket, akár visszamenőleges hatállyal módosítsa. A felhasználó elismeri, hogy 
a SZERVEZŐ nem felel a felhasználó vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való 
részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.  

19. A Játékban részt vehet minden Magyarországon lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legkésőbb a Játék kezdőnapján 
(azaz 2019. február 7. napján) 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, aki teljesíti és betartja jelen 
Szabályzatban foglaltakat. 

20. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a SZERVEZŐ vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és 
azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen 
közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont.). 

21. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen 
részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.  
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22. A Játékban való részvétel önkéntes. A felhasználó a Játékban való részvételével elismeri, hogy a jelen részvételi feltételeket 
teljes körűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a felhasználó a jelen részvételi feltételeket - annak bármely 
rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve 
abból kizárásra kerülhet. 

23. Személyes adatok védelme, adatkezelési szabályok 

 

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő magára nézve elismeri és elfogadja, hogy személyes adatai adatkezelésbe 
vonhatók.    

A Kampányban való Résztvevő jogait biztosítja különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) 2016/679 (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 szóló rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”), 
továbbá minden olyan jogszabály, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet végrehajtásáról vagy a személyes adatok 
védelmének szabályozásáról rendelkezik Magyarország területén, valamint mindazon végzés, döntés, utasítás, szabály vagy 
rendelet, amelyet a Felügyeleti hatóság vagy más illetékességgel rendelkező szerv ad ki, ill. helyez kilátásba, és amelyek célja 
az Adatvédelmi alanyok alapvető jogainak és információszabadságának, így különösen a családi és magánélethez való jog 
védelme a Magyarország területén megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben;  

 

Személyes adataihoz fűződően a Részvevőt, mint adatvédelmi alanyt az alábbi jogok illetik meg: adataikhoz való hozzáférés (ti. 
abba való betekintés) joga, a nyilvántartásban esetlegesen fellelhető hibák kijavításához, helyesbítéséhez való jog, a személyes 
adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, a felügyeleti hatóságnál vagy bíróságon beterjeszthető panasz megtételéhez 
fűződő jog, a személyes adatok törléséhez (elfeledtetéséhez) való jog, az adatkezelés korlátozásához (ti. adatok zárolásához) 
való jog, valamint az adatok hordozhatóságának biztosításához fűződő jog, a helyzettől függően.  

Tájékoztatjuk, hogy a Résztvevők személyes adatait az Szervezőn, annak leányvállalatán és a Lebonyolítón kívül harmadik felek 
részére nem kerülnek továbbításra, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, Nyereményének 
részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használják. 

A Fenti jogainak gyakorlása érdekében a Résztvevő a jelen Szabályzat Kapcsolattartók és panaszkezelés c. pontjában 
meghatározott elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot a Szervezővel.   

 

Amennyiben a Résztvevő élni kíván ezen jogok bármelyikével, felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra: 

 

- A személyes adatokat tartalmazó valamennyi nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük. Szervező ezért kéri a Részvevőt, 
hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a Vatera és/vagy a Teszvesz fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje el a 
Szervezőnek. Amennyiben a Részvevő a fentebb említett megkeresés során más e-mail címet használ, úgy a Szervező 
fenntartja a jogot arra, hogy a Résztvevő személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében 
ellenőrizze. 

- a Szervező nem számít fel díjat a Résztvevőnek személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban, kivéve, ha 
az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése jogalap nélküli, ismétlődő vagy túlzó mértékű, mely esetben a Szervező az 
adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja. Szervező az esetleges felmerülő 
díjakról minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti a Résztvevőt. 

- a Szervező a Résztvevő minden érvényes megkeresésre legfeljebb egy hónapon belül válaszol, kivéve, ha a megkeresésben 
megfogalmazott kérés kifejezetten bonyolult, vagy ha a Résztvevő több megkeresést vagy egyszerre több kérdéskört érintő 
adatigénylést küldött, mely esetben a Szervező válaszát a megkeresés időpontjától számított legfeljebb három hónapon belül 
küldi meg a Résztvevőnek. Amennyiben a Szervezőnek egy hónapnál hosszabb időre van szüksége a Résztvevő kérésének 
feldolgozásához, arról mindenképpen értesíti a Résztvevőt. A válaszadást gyorsítja, s egyben a kérés eredményes feldolgozását 
segíti, ha a Résztvevő a megkeresésben részletesen leírja, hogy pontosan milyen adatokra vagy dokumentumokra van 
szüksége, illetve, hogy mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. 



 
 

 4 

Kapcsolattartók és panaszkezelés 

A személyes adatok feldolgozásával összefüggő jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésével, illetve bővebb tájékoztatásért 
bármikor felkeresheti az eMAG Adatvédelmi tisztviselőjét, akivel az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni: 

E-mail cím: adatvedelem@vatera.hu Postacím Dante International Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. – kérjük, hogy a 
címsorban jelölje meg – a címzésben megjelölve, hogy „az Adatvédelmi tisztviselő részére”.  

Amennyiben a Résztvevőnek panasza vagy aggálya merült fel személyes adatainak Szervező részéről történő kezelésével 
kapcsolatban, bizalommal fordulhat a Szervezőhöz, aki minden tőle telhető intézkedést megtesz az ügy mielőbbi kezelése 
érdekében. A Résztvevő jogosult arra is, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál bármikor panaszt tegyen személyes adatainak 
kezelésére vonatkozóan. 

A rendelkezésre álló technológiák fejlettségi szintjére és a végrehajtás költségvonzatára is figyelemmel, a Szervező megfelelő 
műszaki és szervezeti intézkedéseket helyezett alkalmazásba, mely intézkedések felülvizsgálata és jóváhagyása megtörtént 
arra vonatkozóan, miszerint azok biztosítják a Résztvevő személyes adatainak megfelelő szintű védelmét.  

A Résztvevő jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes adatainak kezelésére 
vonatkozóan. A Hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834  

Telefon: +36 (1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

24.A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás kérés, valamint panasz megtétele a vatera.hu és a teszvesz.hu ügyfélszolgálata 
részére küldhető és küldendő. 

Budapest, 2019. február 7. 
Dante International Kft. © 

Minden jog fenntartva! 
 

 


