
 

 

Nyereményjáték szabályzat 

1. A játék időtartama 

A játék kezdete: 2021. szeptember 14. 09:00 

A játék vége: 2021. október 14. 16:00 

Sorsolás: 2021. október 14. 16:30 

 

2. A nyereményjáték szervezője 

A nyereményjáték szervezője és technikai megvalósítója: Wagner Solar Hungária Kft. (székhely: 2120 

Dunakeszi, Fóti út 92.; adószám 12851607-2-13) továbbiakban Szervező. 

 

3. Nyeremény 

- Fődíj:  1db Hikerboy City Rider elektromos roller 

 

4. A nyereményjátékba kerülés feltételei és a játék szabályzata 

A nyereményjátékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az 1. pontban meghatározott időtartam alatt 

zajló Wagner Solar Nyílt hónapos rendezvény keretein belül regisztrál személyes konzultációra, 

személyes, vagy online előadásra. A regisztráció önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, 

illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem 

terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A 

nyereményjáték sorsolása során bár egy személy több előadásra is regisztrálhat, de sorsolás 

szempontjából csak egy regisztrációnak számít. A regisztrációknál, azok a felhasználók, akik 

beazonosíthatóan követői lesznek a Wagner Solar Hungária Kft. Youtube csatornájának 

(https://www.youtube.com/c/WagnerSolarHU) dupla eséllyel vesznek részt a sorsoláson. Többes 

regisztráció esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson 

sem vehet részt. 

5. A nyertesek kiválasztása 

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra www.random.org online program segítségével. A 

sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik 

sikeresen regisztráltak az eseményre a Wagner Solar weboldalán. A Szervező a nyertesek értesítését 

a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen kísérli meg. A Szervező 

kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt 

nem értesülnek a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail 

hozzáférés, illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező email-en (3 próbálkozás) nem tudja a nyertest 

elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi 

igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. 

Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 48 órát 

vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész. 

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri 

regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó 

törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a 

játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) 

helyére. 

A játékban nem vehetnek részt a 2. pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti 

hozzátartozói. 

6. Részvételi feltételek 

https://www.youtube.com/c/WagnerSolarHU
http://www.random.org/


 

 

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és 

telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, 

akik a Wagner Solar Nyílt hónap rendezvényén az 1-es pontban megadott időszak alatt önkéntesen 

regisztrálnak, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően adják meg személyes adataikat. 

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli  Adatkezelési szabályzatot 

és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, 

hogy a Szervező a nyertes nevét nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé 

tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül. 

7. Adatkezelési szabályok 

A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A felhasználó a regisztrációval 

feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a 

regisztrációnál megadott adatait az 2. pontban meghatározott Szervező visszavonásig, Adatkezelőként, 

a 8. pontban megjelölt célból kezelje. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai 

és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban 

vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 

továbbiakban Info tv); 

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről (DM törvény); 

A regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a 

regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes 

Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton lehet leiratkozni, 

valamint a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni: email: info@wagnersolar.hu címen, vagy a hírlevélben 

a leiratkozás gombra kattintva, postai úton: 2120 Dunakeszi, Fóti út 92. 

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az általad megadott keretek között kezeljük és azokat az 

adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a személyes hozzájárulásod nélkül nem 

adjuk ki. 

A regisztrációval hozzájárulsz ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adataidat közvetlen üzletszerzési 

célból visszavonó nyilatkozatodig az Adatkezelők kezeljék. 

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegeld a jelen pontban és a 

fentiekben foglaltakat! 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-81043/2015. 

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok 

Hozzájárulok, hogy a Wagner Solar Hungária Kft. visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet, 

egyéb marketing tartalmú anyagot juttasson el számomra elektronikus (e-mail) úton. Az adatkezelés 

részletes jellemzői az Adatkezelési tájékoztató alapján. 
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