
Nyereményjáték 
 
 
I. Részvételi és Játékszabályzat 

1. A promóció definíciója: "KolpaSan Kft. - Nyereményjáték, sorsolás" 
A promóciót lebonyolítja: Kolpa San Kft, 1103 Budapest, Gyömrői út 105. (továbbiakban Lebonyolító 
és/vagy Szervező). 

2. A promóció menete: A Kolpa San közössége a Kolpa San Facebook oldalán meghirdetett kérdésekre a 
választ a kolpa-san.hu erre kijelölt oldalán kell bejelölni, és megadni az email címet is, amely a 
sorsolásban való részvétel feltétele. 
Egy email cím csak egyszer vesz részt a sorsolásban. 

3. A játék időtartama: 35 nap, 2023. január  25. napja 00 óra 00 perctől 2022. február 19. napja 23 óra 59 
percig tart – továbbiakban pályázat beadási időtartam. 

4. A nyereményjáték leírása, a játék megjelenő szövege: 

Játsszon velünk és nyerjen! Nyeremény: 200 000 Ft-os ajándékutalvány 
Válaszoljon a kérdésekre helyesen!  Adja meg a lenti kérdésekre a helyes választ és küldje el a megadott 
felületen, így részt vesz a sorsolásban. 
 
Fontos, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell! 
 

5. A válaszadók között 1 db 200 000 Ft-os ajándékutalványt sorsolunk ki. 

 
Kattintson és válaszoljon! 
 

A válaszokat 2023. február 19–ig várjuk! 
A nyertes nevét 2023. március 1 -én tesszük közzé a weboldalunkon, a nyeremény átvételének módjáról 
emailben értesítjük. 

1. Melyik képen látható Kolpa San szabadonálló fürdőkád? 
Segítség a válaszhoz→https://kolpa-san.hu/kategoria/furdokadak/ 

○ 1. kép 
 

 
 
○ 2. kép 
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○ 3. kép 
 

 
 

2. Melyik képen látható masszázskabin gőzszaunával? 
Segítség a válaszhoz→https://kolpa-san.hu/termek/aria-quat-90x90-a3-masszazskabin-goz-
szaunaval/ 

○ 1. kép 
 

 
 
○ 2. kép 
 

 
 
○ 3. kép 
 

 
 

3. Milyen anyagból készülnek a Kolpa San fürdőkádak? 
Segítség a válaszhoz→https://kolpa-san.hu/termekinformaciok/ 

○ szaniterakril 
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○ fém 

 
○ üveg 

 
 

Jelentkezem a játékra! 

A játékban nem vehetnek részt a Kolpa San Kft., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági 
társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 
pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. 

Jelentkezem a játékra! 

6. A játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékban mindenki 
részt vehet, aki kitölti az email adatokat, megadja a helyes választ az adott felületre és elfogadja a 
Játékszabályzatot. Ezen kívül különös feltételek nincsenek, a részvételnek költsége nincs. Egy email 
cím csak egyszer lehet részt venni a sorsolásban. 

 

II. A Játék menete 
1. Sorsolásról a Lebonyolító gondoskodik, közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással, módszerrel történik a 

sorsolás. 1 nevet (1 db email címet) és 5 db „tartalék” e-mail címet sorsol ki, melyről jegyzőkönyvet 
vesznek fel, a résztvevők aláírásával ellátva. 

 
2. Értesítés a nyertességről: Lebonyolító kolpa-san.hu weboldalon teszi közzé, valamint e-mailben is 

értesíti a nyertes(eke)t; a nyeremény átvételének módja: lásd az előző és a 6. pontban 
A nyertes(ek)nek 15 napjuk van válaszolni, reagálni a nyereményről szóló tájékoztatásra és jelezni, 
hogy hogyan szeretnék átvenni a nyereményt. Ha ezen idő alatt nem jelentkeznek, a következő 
„tartalék” nyertes kapja meg a nyereményt, akit már csak e-mailben értesít a Lebonyolító. 

 
3. A szabályzatok módosítására a játék menete alatt nem kerülhet sor, azonban a Lebonyolító fenntartja 

a jogot, hogy az I.  3. pontban megjelölt határidő (játék vége) előtt a játékszabályzatot módosítja, a 
nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, 
elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt 
lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.  
vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen Nyereményjáték 
meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok 
bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű 
intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy 
más természeti csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, 



a járvány, a karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy 
intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.  
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Nyereményjáték szabályzat módosításából, a játék 
felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés 
törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a 
fentiekből eredő kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.  
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő 
kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben 
azok „vis maior” következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok 
miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes 
lebonyolítása.  
 

4. Kizárás a játékból: A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

- a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,  
- jelen szabályzat bármely pontját megsérti.  
- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;  
- a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a meg-adott 
adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően vissza-vonja;  
- ha pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;  
 
5. Szervező felelőssége:A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen 
személy regisztrációjából, valamint 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.  

 

6. Adatkezelés, adatvédelem 

A Kolpa San Kft. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint 
adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes  
 
 

Adattípus:  Cél:                         jogalap  
Játékban részt vevő 
természetes személy neve, 
email címe,  

 
● Játékban részt vevő 
nyertes azonosítása,  
● Játékban való részvétel,  
● Nyeremény 
kézbesítése/átadása,  
● Játékban résztvevő nyertes 
értesítése,  
● egyéb jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése  
 

az érintett önkéntes 
hozzájárulása  

   
A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a 
rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen.  
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken 
teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:  
Kolpa San Kft, 1103 Budapest,Gyömrői út  105. 



 
Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, 
helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint, ha jogellenes adatkezelést 
tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.  
A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.  
 

 

7. A nyeremény átadása, termékkel kapcsolatos garanciák: a Kolpa San Kft. gondoskodik az átadásról a 
nyertesekkel egyeztetett módon.  
 

8. A nyereményjáték nem ütközik a Facebookon által elvárt rendelkezésekbe. 
 

Facebook személyes idővonalak és ismerősi kapcsolatok nem használhatók promócióhoz (például "a 
részvételhez oszd meg az idővonaladon" vagy "esélyeid növeléséhez oszd meg ismerőseid idővonalán", 
illetve "a részvételhez jelöld meg az ismerőseidet ebben a bejegyzésben" jellegű felszólítások nem 
engedélyezettek), de a Játék tovább osztása nem tiltott. A szabályzatot a játékban részt vevők külön 
posztban tudják megtekinteni. 

• A Facebook teljeskörűen mentesül minden felelősség alól, amely a játékkal kapcsolatban 
felmerülhet. 

• A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem 
kapcsolódik a Facebookhoz. 

• A Promócióban részt vevő cégek kijelentik, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatos adatgyűjtést a 
Lebonyolító és a Kolpa San Kft., végzi, saját, publikus GDPR szabályzatuknak megfelelően. 

• A promóciók lebonyolítása, a válaszok beérkezésének számbavétele a kopa-san.hu 
oldalra beérkezett válaszok számbavétele alapján történik. Ezeken kívül minden máshol, bármilyen 
kommentben vagy bejegyzésben írt válasz érvénytelen.   

9. Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 
játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül 
elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a kolpa-san.hu internetes oldalon olvasható. 
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 
fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.kolpa-san.hu oldalon 
teszi közzé.  

 
10. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.  

 
11.  A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely 

kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.  
 

12.  A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.  

 

 

Budapest, 2023. január 10. 

Kolpa San Kft. (Lebonyolító)

 

http://www.kolpa-san.hu/
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