
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Az AcerShop „Black Friday” nyereményjáték hivatalos Részvételi- és játékszabályzata. 

 

1. A nyereményjáték szervezője 

Az Acershop „Black Friday” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Notebook BP Kft. 

(székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.; cégjegyzék szám: 01-09-971099; adószám: 22774547-2-41), a 

továbbiakban: „Szervező ".  

A játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő, a továbbiakban: "Adatkezelő", a játék 

lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező végzi. 

 

2. Kik vehetnek részt? 

A Játékban részt vehet minden - internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon 

tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Játékos vagy 

Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos 

vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők 

esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők 

közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A Játékban NEM vehetnek részt a 

Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint 

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok 

Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy 

teljeskörűen 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. A 

Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben 

a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. A játék időtartama 

A játék 2019. október 29. 0 óra 0 perctől 2019. november 22. 23 óra 59 percig tart. 

 

4. A játék menete 

Játékos teendője, hogy a www.acershop.hu/black-friday-ebreszto weboldalon a játék időtartama alatt 

a feliratkozási űrlapot kitöltse keresztnevének, e-mail címének és érdeklődési köreinek megadásával. 

Továbbá a 3-féle megnyerhető termék (lásd „Nyeremények”) közül kiválassza a megnyerni kívánt 

darabot. 

 

 

http://www.acershop.hu/black-friday-ebreszto


5. Nyeremények 

Termékek: Acer Predator Galea 300 Fehér Gamer Headset (azonosító: NP.HDS1A.010); Acer Predator 

Hybrid 15.6" Hátizsák (azonosító: NP.BAG1A.291); Acer Predator Cestus 300 Gamer Egér 

(azonosító: NP.MCE11.007). 

 

6. Sorsolás menete 

Az Acershop véletlenszerűen fog nyerteseket választani a sorsolási napokon (november 8.; 15.; 22.).  A 

sorsolási napon 3 fő kerül ki nyertesként, 1 fő / Termék. 

 

7. Nyertesek értesítése 

A játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át: 

Szervező a nyertest a nyereményről elektronikus úton értesíti azon az email címen, amelyet a 

feliratkozás során megadott, a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 

72 órán belül ismételten. A nyertes az Értesítést követő három (3) naptári napon belül köteles e-mail 

vagy telefon útján visszajelezni az Értesítésben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben 

a nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhetőnek” minősül és kizárásra kerül a játékból. 

 

8. Nyeremény átvétele 

 

Nyertes a nyereményét az Acershop üzletek egyikében van lehetősége átvenni vagy postai úton, 

melyet Szervező részére a kiértesítést követően jeleznie kell a Szervező részére. 

 

Acershop üzletek: 

- Budapest Nyugati: 1132 Budapest, Váci út 18. 

- Budaörs (Auchan üzletsor): 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. 

- Soroksár (Auchan üzletsor): 1239 Budapest, Bevásárló utca 2. 

- Dunakeszi (Auchan üzletsor): 2120 Dunakeszi, Nádas utca 6. 

- Miskolc: 3530 Miskolc, Corvin utca 4. 

 

 

9. Adatkezelés 

 

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele 

a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes „Játékos” személyes adatainak kezelése az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A játékosok a játékban való részvétellel 

hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Notebook BP Kft. nyereményjáték adatbázisába 

kerüljenek, és azokat meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint: feliratkozással a Játékos feltétel 

nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – feliratkozáskor keresztnevét és 

email címét, nyertes esetén teljes nevét, telefonszámát, e-mail címét - a Szervező kezelje, azokat a 

Nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez is felhasználja. Feliratkozott játékos hozzájárul 

ahhoz, hogy email címét, adatait Szervező más kampányaiban, más aktivitásaiban is marketing céljaira 

felhasználja. Szervező ezen adatokat harmadik félnek nem értékesítheti, nem adhatja bérbe 



semmilyen módon. A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a 

Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az 

adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban 

való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való 

részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot 

kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu ; Telefon: +36-1-3911400). 

 

 

10.  Személyi jövedelemadó 

 

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a 

nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizetik a nyereményre 

esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban 

felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen 

felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 

 

Budapest, 2019.10.29. 

http://www.naih.hu/

