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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
 
Jelen szabályzat célja a „Petz Magazin játék” elnevezésű promóciós játék szabályainak 
rögzítése. A promóciós játék nem tartozik a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvény (Szjtv.) hatálya alá, a játék nem minősül az Szjtv. értelmében szerencsejátéknak 
vagy bejelentésköteles tombolának, ajándéksorsolásnak, tétfizetéshez nem kötött. 
 

1. Jelen szabályzat a Rába Quelle Üzemeltető, Szolgáltató Kft. (székhely: 9025 Győr, 
Fürdő tér 1., cégjegyzékszám: 08-09-011147, adószám: 13033426-2-08), mint 
szervező, a továbbiakban: Szervező által a Petz Magazinban megjelenített játékra 
vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

 
2. A Játékban részt vehet minden Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel 

rendelkező, természetes személy, aki megfelel a Játékszabályzatban leírt további 
feltételeknek (a továbbiakban: Játékos). 
 

3. A Játékban való részvételnek nem feltétele a 18. év betöltése, azonban a nyeremény 
átadásával és az adó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos ügyintézés során 
a 14 és 16 év közötti Játékos, vagy más okból cselekvőképességében korlátozott 
Játékos a törvényes képviselőjével együtt jogosult eljárni. 14 év alatti vagy más okból 
cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt a játékban. 
 

4. A Játékban a Szervező és dolgozói, közreműködői, a magazin szerkesztői, valamint 
mindezen személyek jogszabály szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 
5. A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy megismerte a 

Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a 
Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 
automatikusan kizárásra kerül. 
 

6. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével 
ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési 
esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. A Szervező fenntartja magának a 
jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.  
 

7. A Játék időtartama: 2020. augusztus 28. -2020. szeptember 20. 
 

8. A nyereményjáték sorsoláson az a Játékos vehet részt, aki a Petz Magazin július 31-én, 
megjelenő számában található Rába Quelle pr cikk mellett feltett kérdést helyesen 
megválaszolja és a megfejtést (a megjelölt személyes adataival együtt) a Szervezőnek 
eljuttatja. A megfejtéseket a gyogyaszat@rabaquelle.hu e-mail címre kell elküldeni, 
vagy személyesen is átadható, a Szervező gyógyászati recepcióján. A megfejtéshez meg 
kell adni a Játékos nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét. 

 
9. A nyeremény egy 6 alkalmas gyógytorna bérlet, 28 800 Ft értékben, mely a Rába 

Quelle Gyógy-, Termál és Élményfürdőben használható fel. A nyereményhez 
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esetlegesen kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja, de az 
adminisztrációhoz és bevalláshoz szükséges személyes adatokat Szervező bekéri a 
nyertestől. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.  

 
10. A sorsolás időpontja: szeptember 21. hétfő, a Játékban résztvevők közül 1 fő kerül 

kisorsolásra. 
 

11. A Nyertes nevét a Szervező a Facebook oldalán és weboldalán teszi közzé. Pótnyertes 
hirdetésére nem kerül sor, a Nyertes kiesése esetén a nyeremény egy későbbi Játék 
során kerül kisorsolásra. 

 
12. A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 
• az értesítő privát üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol; 
• bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 
• a 16 év alatti nyertes személy törvényes képviselőjével nem lehet felvenni a 

kapcsolatot; 
• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játékos jogosulatlan előnyre kívánt szert tenni 

a Játék során és nem a szabályzatban foglaltaknak megfelelően vett részt a 
Játékban; 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 
szándékosan befolyásolni próbálta. 

 
13. A Nyeremény átvételének részleteit a Nyertessel privát üzenetben egyezteti a 

Szervező. 
 

14. Amennyiben a Játékos a nyeremény kiküldéséhez szükséges személyes adatait nem 
adja át Szervezőnek, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, 
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 
15. A Szervező kizárja a felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, 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. Amennyiben a Játékos nem a saját adataival vesz 
részt a Játékban, a játékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban 
a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervezőnek nincs ráhatása a Játékos 
adatszolgáltatására, nincs lehetősége ellenőrizni a megadott adatokat, ezért 
semmilyen felelősség nem terheli ebben a kérdéskörben.  

 
16. A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat módosítására. 

 
17. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint 

történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a 
vonatkozó jogszabályok megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Adatkezelési Tájékoztató 
A nyereményjáték sorsolásával, a Nyertes értesítésével, a Nyeremény átadásával és az 
esetleges adók megfizetésével kapcsolatban az egyedüli adatkezelő a Szervező. A Szervező 
valamennyi elérhetősége és adatkezelési tájékoztatása elérhető a honlapján: 
www.rabaquelle.hu 
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja: 
Játékra történő jelentkezés és sorsolás: kezelt adat a Játékos teljes neve, elektronikus 
levelezési címe, telefonszáma. 
Az adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 
Az adatkezelés célja: a Nyertes kiválasztása sorsolás útján, a Játékos azonosítása. 
Az adatkezelés időtartama: a sorsolás lebonyolításáig, vagy ha jogszabály írja elő a személyes 
adatok megőrzését, akkor az ott írt kötelezettségnek eleget téve. 
A hozzájárulás bármikor visszavonható a Szervező értesítésével, kivéve, ha az adatkezelőnek 
más jogalapja is van a személyes adatok megőrzésére. 
 
Eredményhirdetés: a Nyertes teljes neve a kezelt adat, amelyet a Szervező nyilvánosságra hoz 
a Facebook oldalán és a honlapján. 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése (GDRP 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 
Az adatkezelés célja: a többi Játékos tájékoztatása, a promóciós játék hitelességének 
alátámasztása, a nyertes értesítése.  
Az adatkezelés időtartama: törlési kérelemig, adatkezelő általi törlésig (bejegyzés 
eltávolítása). 
A törlési kérelmet a Szervező részére kell eljuttatni. 
 
Nyeremény átadása: 
Kezelt adatok köre: Nyertes neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 
Az adatkezelés célja: a Nyertes részére a nyeremény átadása.  
Az adatkezelés időtartama: nyeremény átvételéig. 
A személyes adatok megadása az átadás előfeltétele. 
 
A nyertes jogainak biztosítása: kérelmezheti Szervezőtől a személyes adataihoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Szervező részletes 
adatkezelési tájékoztatása elérhető itt: https://www.rabaquelle.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 
 
Panaszkezelés:  
Ha Szervező adatkezelésével kapcsolatban Játékosnak/Nyertesnek kérdése merül fel a 
Szervezőt a jelen szabályzatban írt elérhetőségein keresheti fel. 
Játékos/Nyertes panaszt is benyújthat a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 
Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu).  
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