
Részvételi és nyereményjáték szabályzat 

 

A játék szervezője : Pepita.hu Zrt. – Pepita.hu (székhelye: 5520 Szeghalom Bocskai 

u. 29, cégjegyzékszáma: 04-10-001650) 

A Szervező weboldala: https://pepita.hu továbbiakban, mint Szervező, vagy Pepita.hu 

A játék szervezőjének irodája: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 29. 

A Pepita.hu nyereményjátékot hirdet. 

 

Részvételi feltételek: 

 

A nyereményjátékban részt vehet azon természetes személy, aki hiánytalanul megadta 

nevét és email címét.  

Egy személy adataival (név, e-mail cím) egyszer lehet jelentkezni nyereményjátékunkra. 

Játékos alatt kell érteni azt a személyt, aki a Játékszabályzat feltételeit magára nézve 

elfogadva magát regisztrálja és részt vesz a játékban. 

E-mail címének megadásával feliratkozik hírlevelünkre és elfogadja, hogy e-mail címét 

marketing célra felhasználjuk. 

A nyereményjáték lezárását követően a szavazók között sorsolás útján választjuk ki 

nyertesünket, ezt követően kerül nyilvánosságra a Pepita.hu Facebook oldalán. ( 

https://www.facebook.com/www.pepita.hu ) 

 

 

Nyereményjátékra a következő oldalon keresztül jelentkezni: 

https://pepita.hu/nyeremenyjatek 

 

A nyereményjáték elbírálásának feltétele, hogy a résztvevő a kiírásban kért adatokat 

pontosan, hiánytalanul és teljes hitelességgel megadja, valamint a részvételi szabályzatot 

elfogadja. Ennek hiányában semmilyen következmény nem történik, viszont 

nyereményjátékban való részvételhez szükséges ezen adatok megadása. 

 

Nyeremény: 

 

Bloomy Lotus JungleFUN Aroma Diffúzor 

 

A pályázat kiírója a pályázat nyertesét írásban értesíti, e-mail formájában. 

A nyeremény át nem ruházható és készpénzre nem váltható. 

Időpontok: 

Indulás: 2020. július 07. 16:00 

Játék vége: 2020. július 21. 16:00 

Sorsolás helye: 5520 Szeghalom, Kinizsi utca 78. 

Sorsolás időpontja: 2020. július 22. 12:00 

 

A Játékból ki vannak zárva: 

• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek - Ptk. 

685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói; 

• a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt 

személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói; 

https://pepita.hu/nyeremenyjatek


• azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a 

Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő 

termékek kaphatók. 

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a pályázat 

nyertese az értesítést követően 3 napig (a nyertes pályázó személyének 

meghatározásától számított nap 24.00 órájáig) nem értesíthető, jogosult új nyertest 

hirdetni. Ebben az esetben a korábbi győztes a díj iránt semmilyen igénnyel nem 

élhet. 

 

Adatkezelés 

 

A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.  

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy az Online Vásárlás Kft. reklám tartalmú 

közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal megkeresse, azonban adatai jövőbeli 

felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban, 

postai úton (Pepita.hu Zrt. Cím: 5520 Szeghalom Bocskai utca 29.), vagy elektronikus 

levélben (info@pepita.hu), vagy az elektronikus levél alján található link útján kérheti adatai 

törlését a pepita.hu tól a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által 

használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 14-19. §-aiban 

meghatározott valamennyi jogosultság,esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság 

előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz is. 

A Pepita.hu a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a 

Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A Pepita.hu Zrt. 

adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott 

kérdésekben a pepita.hu Adatkezelési tájékoztatója megfelelően irányadó. 

http://www.pepita.hu/adatvedelmi-nyilatkozat 

A játékban megadott adatokat a Pepita.hu Zrt. tárolja az adatvédelmi szabályzat 

betartásával.  

 

Mindenkinek jó játékot kívánunk! 

Szeghalom, 2020-07-07. 

Pepita.hu csapata 

 

 

 


