A Patika Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár
„Nyerő Kártya – tavaszi adatfrissítés”
elnevezésű nyereményjáték szabályzata
A nyereményjáték időszaka:
2022. május 13. 00:00 óra – 2022. május 31. 23:59 óra
A nyereményjáték szervezője:
Patika Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18.,
adószám: 18238949-1-41), a továbbiakban: Szervező.
Részvételi feltételek:
1.

A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban a Szervező pénztártagjai vehetnek részt
(továbbiakban: Játékos). A játékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

2. A Játékos a Patika Egészségpénztár weboldalán kifejezett hozzájárulását adja, hogy részt kíván
venni a játékban, és regisztrál a Játékra.
3. A Játékos a játék ideje alatt regisztrál vagy aktualizálja adatait a Pénztár weboldalán az online
ügyintézésben.
4. A Játékos a játék ideje alatt elküldi az elektronikus iratokra szóló nyilatkozatát a Pénztárhoz
az alábbi módok egyikén:


elektronikus úton: AVDH hitelesítéssel ellátva az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu e-mail
címre (az AVDH szolgáltatás alkalmazásáról részletesen honlapunkon az E-dokumentumok
résznél tájékozódhat). Az email beérkezési határideje 2022. május 31. 23:59 óra.



postai úton: Patika Egészségpénztár, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18., levelezési cím:
1535 Budapest, Pf.: 861. A postai feladás esetén a postai bélyegző dátumát vesszük
figyelembe, a feladás utolsó határideje 2022. május 31. 23:59 óra.

A sorsolás időpontja:
A sorsolás 2022. június 10-én 10 óra 00 perckor zajlik közjegyző jelenlétében, amelyről jegyzőkönyv
készül. A nyereményjáték nyerteseinek és pótnyerteseinek kisorsolása gépi sorsolás keretében történik.
A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (1022 Budapest, Bimbó út 18.)
Nyeremény:
A Szervező a nyereményjátékban résztvevő tagok közül kisorsolja a 4 nyertest és a 4 pótnyertest. A
Szervező a játékosok között az alábbi nyereményt sorsolja ki:


50 ezer forint értékű Pénztárbolt vásárlási utalvány.

A nyeremény át nem ruházható.
A sorsolás eredményének kihirdetése, a Nyertesek értesítése:
A Szervező a sorsolást követően a Nyertesek nevét és a lakóhelye szerinti várost közzéteszi a honlapján a
Nyerő Kártya aloldalon. A Nyerteseket (és szükség esetén a Pótnyerteseket) e-mailben értesíti a
nyereményről a Játékos által megadott és a Szervezőnél nyilvántartott e-mail-címen.
Nyeremény átadása:
A nyeremény átadásának módja a nyertes Játékossal történt egyeztetés szerint történik. Ha a nyeremény
Nyertesét a sorsolást követő 45 napban nem sikerül elérni, abban az esetben a Pótnyertes jogosult a
kisorsolt díjra. A fentiek alapján a Nyertesek (vagy a Pótnyertesek) kötelesek együttműködni annak
érdekében, hogy a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolást követő 45 napon belül sor kerüljön. Ha
ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes (vagy a Pótnyertes) nem tesz eleget, és így a

nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ez a körülmény Szervező részére nem róható fel.
Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fentiekben meghatározott 45 napos határidőn belül
tudja biztosítani a Nyertes részére. A határidőn kívül a Nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat
igényt.
A Pótnyertes számára az értesítéstől számítva szintén 45 nap áll rendelkezésre, hogy átvegye a
nyereményét.
A nyeremény másra át nem ruházható. Amennyiben a nyeremény átadása nem teljesíthető a nyeremény
Nyertesének, vagy Pótnyertesének, úgy az egészségpénztár eláll annak átadásától.
Adózás, költségek:
A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Adatkezelési tájékoztatás:
A játék keretén belül a Résztvevők személyes adatait a Szervező külön, abból a célból kezeli,
nyilvántartja és feldolgozza, hogy a játék Nyertesét és Pótnyertesét meghatározza, és a nyereményt a
Nyertesnek átadja.
A játék keretében kezelt adatok köre: teljes név, e-mail-cím, adóazonosító jel, állandó lakóhely szerinti
település, kártyaszám. A Résztvevő játék keretében kezelt adatait kizárólag a Szervező, a játékban
való részvétel, a Nyertesek és Pótnyertesek kiválasztása és az ajándék személyes átadása vagy
postázása céljából ismerheti meg és dolgozhatja fel, azok harmadik személy részére nem kerülnek
átadásra, kivéve a Nyertesek nevének és az állandó lakóhely szerinti településének honlapon való
közzététele.
Résztvevő a játékban való részvétellel önkéntesen hozzájárul adatai jelen részvételi feltételekben
foglaltak szerinti kezeléséhez, ennek megfelelően Résztvevő adatainak kezelése az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) (Adatvédelmi
törvény) 6. cikk (1) a) pont szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul.
Résztvevőnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését, betekinthet az adatvédelmi nyilvántartásba (az abban
foglaltakról feljegyzést készíthet, és kivonatot kérhet), tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat.


Adatkezelés jogalapja: az érintett (Játékos) hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) pont.



Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig – azaz a nyereményjáték teljes befejezéséig,
lebonyolításáig – de legkésőbb a sorsolástól számított 90 napos kifogási határidő lejártáig. Kifogás,
jogvita, hatósági eljárás esetén a Szervező jogos érdek GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján tovább
kezelheti a személyes adatokat.



Az adatkezeléssel összefüggő jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a www.patikapenztar.hu
honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amelyet a Játékos a következő linken ér el:
(http://www.patikapenztar.hu/dok/patika_adatvedelem.pdf).



Szervező az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve a jelen
nyereményjáték során is gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes
adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek.

Egyéb szabályok:


A Játékos 90 napos jogvesztő határidőn belül tehet kifogást a nyereményjáték lebonyolításával
kapcsolatban.



A Játékos felel azért, hogy a nyereményjáték során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, az
adatokban beállt változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szervezőnek, az ennek

elmulasztásából fakadó károkért való felelősségét a Szervező kizárja.


Amennyiben a nyereményjáték során a Játékos részéről visszaélés merül fel, a Szervező fenntartja
magának a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést
elkövető Játékost a nyereményjátékból kizárja.



Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a
nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag
törvényes képviselője jogosult.



A nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói nem
vehetnek részt.



Szervező fenntartja magának a jogot a nyereményjátékban foglalt szabályok megváltoztatására,
amennyiben azt szükségesnek ítéli. Szervező bármilyen, a módosításról szóló értesítést a honlapján
(www.patikapenztar.hu) közöl.



A Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Budapest, 2022. május 13.
Patika Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár

