
         

 

A Patika Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

„Nyerő kártya” 

elnevezésű nyereményjáték szabályzata 

A nyereményjáték időszaka: 

2021. október 20. (szerda) 00:00 óra – 2021. december 20. (hétfő) 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), ideértve azokat is, akik pénztártagsági jogviszonyuk létesítését a Szervezőnél 

2021. október 20. és december 20. között kezdeményezik (azaz a Belépési nyilatkozat 

feladása/benyújtása az alábbi időintervallumba esik: 2021. október 20. (szerda) 00:00 óra – 2021. 

december 20. (hétfő) 23:59 óra. A legkésőbb 2021. december 20-ig a Szervező székhelyére beérkező 

Belépési nyilatkozatokat fogadja el a Szervező. A Szervező kizárja felelősségét arra az esetre, ha egy 

Belépési nyilatkozat – bármilyen okból kifolyólag – a fenti időpontig nem érkezik be székhelyére.)  

A Játékos pénztártagsági jogviszonya és a nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatok 

kezeléséhez a Szervezőnek adott hozzájárulása fennálljon a sorsolás időpontjában.  

A játékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. 

2. A Játékos regisztrál a Patika Egészségpénztár weboldalán elérhető Online ügyintézésben.  

3.  

3.1. A Játékos a játék ideje alatt egyösszegben befizet legalább 36 000 forintot a Szervezőnél 

vezetett egyéni számlájára, beazonosítható módon. A befizetés az alábbi időintervallumba esik: 

2021. október 20. (szerda) 00:00 óra – 2021. december 20. (hétfő) 23:59 óra, tehát a befizetett 

összeg jóváírásának 2021. december 20. (hétfő) 23:59 óráig meg kell történnie. (A munkáltató által 

befizetett tagdíj-hozzájárulás nem jogosítja fel a Játékost a nyereményjátékban történő részvételre.) 

Ezen a jogcímen egy tag egy alkalommal kerülhet a sorsolásba, abban az esetben is, ha az 

időszakban több alkalommal teljesít 36 000 forintot elérő befizetést. Az összegbe a munkáltatói 

tagdíj-hozzájárulás nem számít bele. 

vagy 

3.2. A Játékos számára teljesített tagdíj-jellegű (egyéni befizetés és/vagy munkáltatói tagdíj-

hozzájárulás címén) befizetés a 2021. január 1.–2021. december 20. 24:00 óra közötti 

időszakban összesen eléri a 200 000 forintot. 

A befizetésnek beazonosíthatónak kell lennie, azaz alkalmasnak arra, hogy a Játékos egyéni számláján a 

nyereményjáték sorsolásáig jóváírásra kerüljön. (Ehhez átutalás esetén a Játékosnak fel kell tüntetnie a 

közlemény rovatban nevét, valamint kártyaszámát vagy adóazonosító jelét.) 

Az a Játékos, aki az adott időszakban befizet egyösszegben legalább 36 ezer forintot és a 2021. évi 

befizetése egyidejűleg eléri a 200 ezer forintot mindkét jogalapon részt vehet a sorsolásban (neve 

kétszer szerepel a sorsolandók között). 

https://patikacsoport.hu/onugy/u_regisztracio.php


A sorsolás időpontja: 

A sorsolás 2021. december 22-én (szerdán) 10 óra 00 perckor zajlik közjegyző jelenlétében, amelyről 

jegyzőkönyv készül. A nyereményjáték nyertesének kisorsolása gépi sorsolás keretében történik.  

A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (1022 Budapest, Bimbó út 18.) 

(A járványhelyzetre tekintettel, a sorsolás lebonyolításának a megjelölt helyszínen történő akadályoztatása 

esetén jegyzőkönyvben kerül rögzítésre a sorsolás lebonyolításához szükséges más helyszín vagy online 

módon megtartott sorsolást alkalmaz a Szervező.) 

Nyeremény: 

A Szervező a nyereményjátékban résztvevő tagok közül kisorsolja a 28 nyertest és a 28 pótnyertest. A 

Szervező a játékosok között az alábbi nyereményeket sorsolja ki: 

 1 Aranytömb 1 000 000 forint értékben (árfolyamtól függően kb. 50 gramm 999,9/10000 tisztaságú, 

London Good Delivery szabványnak megfelelő befektetési aranytömb) 

 2 x kétszemélyes Wellness-hétvége a Hotel Europa Fitben (2 db 2 főre,2 éjszakára szóló utalvány 

standard kétágyas szobában, érvényes 2022. december 23-ig ünnepnapok kivételével. Az utalvány a 

foglaltság függvényében váltható be. Az utalvány értéke 111 850 Ft.)   

 5 x 100 ezer forint értékű Wáberer Medical Center ajándékkártya 

 5 x 20 ezer forintos Multi-Pay kártya (Szervező a Multi-Pay elektronikus utalvány ajándékzsebére 

feltöltve biztosítja a nyeremény összegét) 

 5 x 10 ezer forintos Spar Magyarország ajándékkártya 

 10 x 5 ezer forintos Rossmann Drogéria Parfüméria ajándékkártya 

A nyeremények át nem ruházhatók.  

Egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult akkor is, ha kétszer vesz részt a sorsoláson. 

A sorsolás eredményének kihirdetése, a Nyertesek értesítése: 

A Szervező a sorsolás eredményét legkésőbb 2021. december 22-én (szerdán) hirdeti ki honlapján 

(www.patikapenztar.hu – a Nyertes nevének és az állandó lakóhely szerinti településének közzétételével), 

valamint a kisorsolt Nyerteseket 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 

Nyerteseit a sorsolást követő 45 napban nem sikerül elérni, abban az esetben a Pótnyertesek jogosultak a 

kisorsolt díjra. A fentiek alapján a Nyertes (vagy a Pótnyertes) 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 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 

Nyerteseknek átadja. 

A játék keretében kezelt adatok köre: teljes név, e-mail-cím, kártyaszám, befizetés időpontja, összege, 

befizetés módja, Belépési nyilatkozat benyújtásának módja és időpontja amennyiben a Játékos a játék ideje 



alatt létesít tagsági jogviszonyt. 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 Nyertes nevének és az állandó lakóhely szerinti településének honlapon való közzététele. 

Résztvevő a játékban való részvétellel 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) 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. 

 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 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 az 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. 

 A nyereményjátékra tekintettel a Játékos által teljesített befizetés összege nem követelhető vissza. 

 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, 2021. október 20. 

Patika Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

http://www.patikapenztar.hu/dok/patika_adatvedelem.pdf

