Nyereményjáték szabályzat és Adatkezelési szabályzat
Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) „Nyerj cyprusi
luxusvillát” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik az
alábbi feltételekkel.
A Játék szervezője és lebonyolítója a RISE Energy Magyarország Kft. (székhely:
2724 Újlengyel, Határ út 12., cégjegyzékszám: 13-09-191121, a továbbiakban:
RISE). A
Játék
RISE
Energy
Magyarország
Kft.
által
üzemeltetett
https://risenrgdrink.com/ weboldalon érhető el.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,
automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve
kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy személy (egyéni vállalkozó) kapcsolattartója,
aki kiskereskedelmi tevékenységet folytató kereskedelmi egység (üzlet, bolt)
nevében regisztrációra jogosult. és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételnek maradéktalanul megfelel, továbbá akivel szemben nem áll fenn a Játékból
történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:




a RISE tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény
felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
aki kiskereskedelmi egységet üzemeltető jogi személy nevében
kapcsolattartásra és regisztrációra nem jogosult, vagy RISE energiaital
árusítását a játék időtartama alatt nem biztosítja folyamatosan a fogyasztók
részére.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes
lebonyolítását, vagy RISE lelőhelyek térképéről történő, vagy személyes adatainak
törlését kéri, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását
visszavonjaa Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően. A kizárás tényéről
a RISE nem értesíti a Játékost.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékban történő részvétel során megadott valamennyi
adata megfelel a valóságnak. A hibásan megadott adatokért a RISE nem vállal
felelősséget.
2. A Játék leírása
A Játékban résztvevő Játékos a https://risenrgdrink.com/ weboldalon található „RISE
lelőhelyek térképére feltölti a RISE energiaitalokat árusító kereskedelmi egységet
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(üzletet, boltot) nevének, és címének megadásával, továbbá a kapcsolattartó
nevének, e-mail címének és telefonszámának magadásával, és a játék időtartama
alatt a nyeremény átvételéig a kiskereskedelmi egységben (üzletben, boltban)
biztosítja RISE energiaital termékek árusítását fogyasztók részére. A Játékos a
nyeremény átvételéig köteles biztosítani, hogy az általa regisztrált kereskedelmi
egység (üzlet, bolt) a „RISE lelőhelyek térkép”-én szerepeljen.
Minden kereskedelmi egység (üzlet, bolt) egyszer regisztrálhat a RISE lelőhelyek
térképén. Ahány boltregisztráció, annyi esély a nyereményre.

3. A Játék időtartama
A Játék 2019. március 15. 00.00 órától 2019. augusztus 08. 12.00 óráig tart.
A Játékban történő részvétel annak teljes időtartama alatt lehetséges, és a Játékra
történő jelentkezés elküldésének időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési
esélyeit.

4. A Játékra történő jelentkezés és a sorsoláson történő részvétel feltételei
A Játék során a Játékos feladata a https://risenrgdrink.com/ weboldalon található
„RISE lelőhelyek térképére feltölteni a RISE energiaitalokat árusító kereskedelmi
egységet (üzletet, boltot) nevének, és címének megadásával, és a játék időtartama
alatt a nyeremény átvételéig a regisztrált kiskereskedelmi egységben (üzletben,
boltban) biztosítani a RISE energiaital termékek árusítását fogyasztók részére.
megadni a kereskedelmi egység kapcsolattartójának a következő adatait:
vezetéknév, keresztnév, email cím, mobiltelefonszám.

A sorsoláson történő részvétel együttes feltételei:



a
Játékra
történő
jelentkezés
a
fentiek
szerint
és;
a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly
módon, hogy az adatok bizonyíthatóak legyenek,
a kereskedelmi egységre (üzlet, bolt), és a kapcsolattartóra vonatkozó adatok
hibátlan, hiánytalan megadása


A Játékban történő részvétel a fenti együttes feltételek teljesülése hiányában nem
érvényes, azt a RISE-nak nem áll módjában elfogadni.

5. Nyeremények
1. FŐDÍJ:
- 1 DB CIPRUSI LUXUSVILLA HASZNÁLATA 6 FŐ RÉSZÉRE, helyszíne: Ciprus,
Paralimni, időpontja: 2019. szeptember 16 – 2019. szeptember 22-ig (1 hét).
A fődíj nyeremény helyszínére történő oda- visszautazás, valamint személyes ellátás
költségét nem foglalja magába.
2

Nyertes az a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos, aki
a sorsolás eredményeként kiválasztásra kerül.
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a
megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyeremény visszautasítható. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át
nem váltható.
A nyertesek kötelesek a RISE-al együttműködni a velük való kapcsolatfelvétel során,
illetve a nyeremények átvétele érdekében, beleértve az adózáshoz szükséges
azonosító adatok megadását is.
A RISE teljes egészében átvállalja a nyertestől a nyeremény után a vonatkozó
jogszabályokban esetlegesen előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget. A
RISE azonban nem vállalja a személyes nyeremény átvételével, felhasználásával
kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére
történő
utazás
költségei)
megfizetését.
A RISE az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem
sorsol ki.

6. Sorsolás
A sorsolásra 2019. augusztus 12-én, 10.00 órakor, a 1036 Budapest, Tímár u. 20.
2.emelet (ExtremeNet Kft.) helyszínén kerül sor, sorsolási bizottság jelenlétében,
melyről jegyzőkönyv készül.
A sorsolás alkalmával a nyereményhez 2 fő pótnyertes sorsolása is történik.
Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét az
értesítésben megadott határidőn belül vagy az előre egyeztetett időpontban nem
veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre az első helyen kisorsolt pótnyertes válik
jogosulttá. A pótnyertes helyébe két alkalommal a soron következő pótnyertes léphet.
Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá a
nyereményre, úgy az adott nyereménynek nincs Nyertese és az a RISE tulajdonában
marad.
A már kisorsolt Játékosok (Nyertesek) a sorsolás további részében nem sorsolhatók
ki újra.
A sorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen
Szabályzatban meghatározott a fenti feltételekben részletezett adatkezelési
hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát
az a Játékos, aki a sorsolás után a nyeremény átvételének időpontjáig a regisztrált
kereskedelmi egységet (üzletet, boltot) törli a RISE lelőhelyek térképéről, valamint az
a kapcsolattartó, aki a sorsolás után a személyes adatainak (vezetéknév, keresztnév)
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen
visszavonás kizárólag írásban tehető meg.
7. Nyertesek értesítése
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A Nyerteseket a Játékban történő részvétel során megadott e-mail címen és
telefonszámon a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon
belül értesíti a RISE.
A Nyertesek értesítéséhez szükséges a nyertes kapcsolattartó nevének, e-mail
címének és telefonszámának pontos megadása.
A RISE a nyertesek nevét a https://risenrgdrink.com/ nyertesek weboldalon és a
RISE hivatalos Facebook oldalán (http://facebook.com/risenrgdrink) 2019. augusztus
16-ig teszi közzé.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Nyertesek kötelesek együttműködni a RISE-al a nyeremények átvétele, illetve
igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény
átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető
igénybe, és a RISE-t ezzel kapcsolatban semmilyen további felelősség nem terheli.
A nyereménytárgyak kizárólag személyesen vehetőek át a sorsolást követő 30 napon
belül a RISE-al előzetesen egyeztetett időpontban az alábbi helyszínen: 1036
Budapest, Tímár u. 20. 2. emelet.A nyeremények átadásához elengedhetetlenül
szükséges a Nyertes értesítési adatainak (pontos név, e-mail cím és telefonszám)
hiánytalan és pontos megadása.
Amennyiben a Nyertes a sorsolást követő 30 napon belül, az előre egyeztetett
időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát
véglegesen elveszíti.
A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban
rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az
okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5
munkanapon
belül
köteles
tájékoztatni
a
RISE-t.
A nyereményt a Nyertes helyett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon,
hogy a meghatalmazás tényéről a RISE-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás
eredeti példányát a RISE részére átadja. Ebben az esetben a Nyertes és a
meghatalmazott tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül
átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a RISE a
nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő
képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint
nyilvánosságra hozza.

9. Felelősség
A Játékban történő részvétel hiányosságáért (név-, címelírás stb.), vagy értesítési
késedelemért a RISE nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen
szolgáltatott adatokból, adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok
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helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a RISE-nak
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó
jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A RISE a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét,
kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel
tiltják.
A RISE kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék
lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a
RISE-al vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A RISE a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,
teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
RISE nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék,
illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból
időszakosan nem érhető el. A RISE nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például
az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással)
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben
harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a RISE-al szemben
bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a RISE által
megkövetelt intézkedést megtenni és a RISE-nak megtéríteni minden olyan kárt,
vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a RISE-t a Játékos
bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. RISE
kifejezetten kizárja a felelősségét a Játékossal szemben a kereskedelmi egység
tulajdonosa vagy üzemeltetője által érvényesített bármilyen polgári jogi igény iránt. A
Játékos kizárólagos felelősséggel tartozik, és jogszavatosságot vállal azért, hogy az
adott kereskedelmi egység nevének és címének regisztrációjára jogosult, valamint
jogosult biztosítani a játék időtartama alatt RISE energiaitalok kiskereskedelmi
árusítását a regisztrált kereskedelmi egységben.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében a nyeremény használata során
bármilyen vagyoni kárt vagy felesleges költséget okoz, köteles azt a RISE-nak
megtéríteni.

10. Egyéb
A RISE fenntartja magának a jogot - a Játék időtartama alatt is - a jelen
Szabályzatban foglalt feltételek egyoldalú módosítására vagy megszüntetésére. A
Szabályzat módosításait, illetve az esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a
módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a RISE közzéteszi a
http://risenrgdrink.com oldalon.
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A mindenkor hatályos Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30
napig
elérhető
a
http://risenrgdrink.com weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékban történő
részvétel megadott e-mail címről az info@risenrgdrink.com e-mail címre. Kérjük,
hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Adatkezelési Tájékoztató
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési
Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a RISE Energy
Magyarország Kft. (továbbiakban: RISE) Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata
fejti ki részletesen.

1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: RISE Energy Magyarország Kft.
Székhely/Levelezési cím: 2724 Újlengyel, Határ út 12.a
E-mail: info@risenrgdrink.com
Web: www.risenrgdrink.com
Adószám: 26226400-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-191121
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Kosztiné Csicskár Mária ügyvezető
igazgató
Az adatkezelés során az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató, weboldal üzemeltető) adatai:
Név: WP Online Magyarország Kft
Székhely:1094, Budapest, Balázs Béla utca 15-21 D204
Tel.: +36303264612
E-mail: office@wpo.hu

2. Adatkezelési cél és jogalap
A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott
adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az
alábbiak szerinti jogalap keletkezik:
Kezelt adatok és az adatkezelés
megnevezése

Az adatkezelés célja

A Játékban résztvevő játékos neve,
A játék lebonyolítása,
kapcsolattartási adatai
beleértve a sorsolást
(telefonszám, e-mail cím,)

Az adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása
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A RISE és játékosok
jogos érdekén alapuló
A Játékban résztvevő játékos neve, Átláthatóság biztosítása, érdekmérlegelés,
kapcsolattartási adatai
többszörös regisztráció jogos érdek: a játék
(telefonszám, e-mail cím, )
kiszűrése
tisztességessége,
egyenlő esélyek
biztosítása
A nyertes neve, esetlegesen
képmása, hangfelvétele, a
nyilvánosságra hozatalt is beleértve
A nyeremények átvételéről kép-,
hang- illetve filmfelvételt készítése,
a nyertes Játékosok képmásának,
hangjának rögzítse, és kizárólag a Átláthatóság biztosítása
Játékkal kapcsolatosan a sorsolást
követő 30 napig a https://
risenrgdrink.com/ weboldalon, és
RISE hivatalos Facebook oldalán
(http://facebook.com/risenrgdrink)
nyilvánosságra hozza;

A RISE jogos érdekén
alapuló
érdekmérlegelés,
jogos érdek:
bizalomépítés, a játék
tisztaságának
demonstrálása.

Jogi kötelezettség
teljesítése, az adózás
A nyerteshez kapcsolódó rendjéről szóló 2003.
adminisztráció, a
évi XCII. törvényen, a
A nyertes adatainak kezelése (név,
nyeremény átadása,
számvitelről szóló
lakcím vagy tartózkodási hely,
nyereményhez
2000. évi C. törvény, a
adószám vagy adóazonosító jel)
kapcsolódó adófizetési személyi
kötelezettség teljesítése jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII.
törvény
Teljes név és e-mail cím,
telefonszám a gazdasági
reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§Közvetlen üzletszerzési Az érintett
a, az elektronikus kereskedelmi
célú megkeresés
hozzájárulása
szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A.§-14/C.§-ai

3. Az adatok megőrzési ideje
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A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban
meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés
időtartamát:
Kezelt adat

Időtartam

A Játékban résztvevő játékos neve,
kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, a játék időtartama és azt követő 6 hónap
e-mail cím,)
A nyertes nevének nyilvánosságra
hozatala
a
https://
risenrgdrink.com/ weboldalon, és RISE a sorsolást követő 30 nap
hivatalos
Facebook
oldalán
(http://facebook.com/risenrgdrink) oldalon
A nyeremény átvételéről készült kép- és
hangfelvétel nyilvánosságra hozatala a
https:// risenrgdrink.com/ weboldalon, és az átadást követő 30 nap
RISE
hivatalos
Facebook
oldalán
(http://facebook.com/risenrgdrink)
A nyertes adatainak kezelése (név,
lakcím vagy tartózkodási hely, szükség 8 év
esetén adószám/adóazonosító jel)
a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a
A játékosok neve és e-mail címe,
hozzájárulás megerősítése hiányában
telefonszáma (hírlevél-szolgáltatás, eDM)
legfeljebb 3 évig
A játékosok neve és e-mail címe,
tiltakozásig,
illetve
a
hozzájárulás
telefonszáma (más promóciós játékok
megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
reklámozása)

A RISE Energy Magyarország Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat
megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott
adatkezelési feltételekről a RISE Energy Magyarország Kft. Adatvédelmi és
Adatkezelési Szabályzata rendelkezik.

4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
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a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai
és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség
teljesítése során.
b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos
adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül
továbbításra.

5. Az érintett jogai és jogorvoslat
Részletes tájékoztatást a RISE Energy Magyarország Kft. Adatvédelmi és
Adatkezelési Tájékoztatójának XI. és XII. pontja fejti ki részletesen.

6. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés
A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a
RISE
az
Adatvédelmi
és
Adatkezelési
Tájékoztatójának
3.6.
pontjában meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse.
Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani,
az elektronikus levél alján található link útján vagy az adatkezeles@risenrgdrink.com
email címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem
eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus
visszavonását. A Játék időtartama alatt visszavont hozzájárulás természetesen nem
befolyásolja a Játékban történő részvételt.
A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a
RISE Energy Magyarország Kft. közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal
megkereshesse.
7. Egyéb
A RISE fenntartja magának a jogot - a Játék időtartama alatt is - a jelen
Tájékoztatóban foglalt feltételek egyoldalú módosítására vagy megszüntetésére. A
Tájékoztatás módosításait, illetve az esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a
módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a RISE közzéteszi a
http://risenrgdrink.com oldalon.
A mindenkor hatályos Tájékoztató a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30
napig elérhető a http://risenrgdrink.com weboldalon.
Amennyiben a adatkezeléssel kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékban
történő részvétel megadott e-mail címről az info@risenrgdrink.com e-mail címre.
Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
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