
A Muscat Blanc Nyereményjáték 2014 promóció tulajdonosa a Degenfeld Bt. (későbbiekben 

"szervező" 3916 Tarcal, Terézia kert 9. Cégjegyzékszám: 01-09-880578, Adószám: 

13933735-2-43) facebook oldala (https://www.facebook.com/GrofDegenfeld). 

A nyereményjáték lebonyolítója, adatfeldolgozója és adatkezelője úgyszintén a Degenfeld Bt. 

(későbbiekben „kivitelező") amely a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. 

  

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden bel- és külföldi magánszemély, aki Magyarországon 

tartózkodik (továbbiakban: Játékos) és aki valós és hiánytalan adatokkal kitöltötte a promóció 

űrlapját. 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a játék tisztességes lebonyolítását. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 

képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

- a Kivitelező és a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); 

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

-  

2. A Játék leírása 

A játék során a promócióban résztvevő 250 kijelölt MOL töltőállomáson kihelyezett bármely 

2 db tetszőleges Gróf Degenfeld bor megvásárlása után a palackon elhelyezett QR kód 

leolvasásával a promóciós játék online felületén történik. Az online jelentkezési űrlap 

hiánytalan kitöltése után (vezetéknév, keresztnév és e-mail cím) majd a "Részt veszek a 

játékban" gombra kattintva kerül a játékba.  

A Játékosnak további teendője – a vásárlási blokk megőrzésén kívül – nincs. A játék 

időtartamának lejárta után sor kerül a sorsolásra. A sorsolás a Nyereményjáték ideje alatt 

beérkezett e-mail címek között történik. A nyerteseket a sorsolást követően a megadott e-mail 

címen értesítjük. 

 

3. A Játék időtartama 

A Játék 2014. szeptember 1-jén kezdődik és 2014. szeptember 30-án ér véget.  

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 22:00 óráig lehetséges. A 

Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. 

 



4. Nyeremények 

Nyeremények  megnevezése: 

 

Fődíj: 1 db 2éjszakás voucher 2 fő részére a Gróf Degenfeld Kastélyszállóba**** exkluzív 

dűlőtúrával egybekötve. 

II. díj: 3 borból álló borcsomag, Dűlőszelektált száraz borválogatás 5 puttonyos Aszúval 

III. díj: 3 borból álló borcsomag, Dűlőszelektált száraz borválogatás 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

A nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő adókötelezettség a Szervezőt terheli.  

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban 

felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és 

befizetési kötelezettségeit teljesíti. 

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő 

adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. 

  

5. Eredményhirdetés 

Az eredményhirdetés 2014. október 1-jén 12:00 órakor történik, a nyerteseket a 

regisztrációkor megadott e-mail címen és telefonszámon haladéktalanul értesítjük. Minden 

nyereményhez egy-egy pótnyertest is sorsolunk. 

Amennyiben a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a játékos 5 munkanapon belül nem 

veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával, annak helyébe a pótnyertes lép. 

A nyertesek nevét a http://www.facebook.com/Grof Degenfeld oldalon tesszük közzé. 

  

6. Nyertesek értesítése  

A nyerteseket minden esetben e-mailben értesítjük. 

 

7. A nyeremények kézbesítése 

A nyereményeket a Játék Szervezője a Gróf Degenfeld Kastélyszálló**** recepcióján, a 

vásárlást igazoló blokk bemutatása mellett adja át. 

  

8. Adatkezelés 



A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy 

- megadott adataik (név, e-mail cím) a Kivitelező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek 

és azokat a minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, a játék 

Szervezőjének átadja; 

- játékban való részvétellel a játékos jogosulttá válik a grofdegenfeld.com weboldal 

hírlevelére, benne az aktuális információkra 

- a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert 

szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek 

teljesítése érdekében a Szervező átadja csomagot kézbesítő szervezetnek 

A Kivitelező és a Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései 

szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 

  

9. Felelősség kizárás 

A regisztráció hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, 

Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal 

felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk 

levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az 

adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek 

nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és 

anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. 

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a 

magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban 

való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék 

során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért. 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot 

tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

  

10. Egyéb 

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott 

e-mail címéről a nyeremeny@degenfeld.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse 

fel, hogy melyik játékban játszott.  

  



11. Adatvédelem 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. 

törvény értelmében a Kivitelező és közreműködő partnere kezelik és dolgozzák fel a játékban 

részt vevők által megadott személyes adatokat, azokat illetéktelen személy által nem teszik 

hozzáférhetővé. 

A Játékban résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy 

személyes adataik (név, email cím, város) a Kivitelező adatbázisába kerüljenek, elsődlegesen 

a nyeremények átadása céljából. Adatkezelési műveleteket a Kivitelező végez. Játékban részt 

vevők a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy Kivitelező a közölt adatokat a 

kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos egyéb kapcsolatfelvétel céljából is felhasználja, 

azokat adatbázisában rögzítse. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

Figyelemmel arra, hogy a Játék on-line környezetben kerül lebonyolításra, Kivitelező kizárja 

felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékban 

résztvevők vagy a Kivitelező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a 

Facebook weboldalán merültek fel. 

Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott 

hozzájárulása. A Játékban részt vevők által történt önkéntes regisztrációval a Játékban 

résztvevők hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik 

feldolgozásához és kezeléséhez. 

A Játékban résztvevők a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Kivitelező az adataik közül a nevüket és a 

lakóhelyük nevét (város, község neve), nyilvánosságra hozza saját Weboldalán, a Facebook 

nyereményoldalon, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban. A Játékban résztvevők 

kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra 

adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. 

Jelen szabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Kivitelező és a Szervező felel, aki 

kötelezettséget vállal az 1992. évi LXIII. törvényben rögzített kötelezettségeinek 

maradéktalan teljesítésére. A Kivitelező kizárja felelősségét a Játékban részt vevők téves, 

pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékba résztvevők vagy 

bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

  

11. Záró rendelkezések 

A Kivitelező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

Játékot akár a pályázat időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat 

módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Kivitelező közzéteszi 

a Játék Facebook oldalán. A Játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően 

tájékozódjanak. 

Tarcal, 2014. szeptember 1. 

 


