
Az Acershop „Predator Fan Watch nyereményjáték” Részvételi- és játékszabályzata. 

 

Kérjük, olvasd el a szabályzatot és csak abban az esetben vegyél részt a játékban, ha az alábbiakkal 

egyetértesz: 

1. A nyereményjáték szervezője 

Az Acershop „Predator Fan Watch 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 kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által 

kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes természetes személy (a 

továbbiakban ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt az Acershop Facebook 

oldalán, Youtube és Tiktok felületein posztolt feladatokat teljesíti, és elfogadja a jelen 

játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook, Youtube és Tiktok által előírt 

irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a személyes adatainak (név, e-mail 

cím, felhasználónév) Játékkal összefüggő, a 9. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban 

együtt: ”Pályázat”). 

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 2022. október 20.  15 óra 00 perctől 2022. november 10. 23 óra 59 percig tart. 

Sorsolás 2022. november 11-én. 

 

4. A játék menete 

Játékos teendője, hogy az Acershop Facebook oldalán, Youtube és Tiktok videóban közölt lépéseket 

teljesítse. Egy Játékos mind a három megjelölt felületen részt vehet a sorsoláson. A Játékos a Játékra 

való felhívás bejegyzésénél opcionálisan jelölhet be más felhasználót / felhasználókat, de ez nem 

tartozik a Játék részvételi feltételei közé. Ha a Játékos által megjelölt felhasználó nem szeretné, hogy 

neve a Játékra való felhívás bejegyzése alatt megjelenjen, akkor forduljon az őt megjelölő személyhez, 



aki módosíthatja saját kommentjét. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt 

bármikor lehetséges és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 

 

5. Nyeremények 

3 db Predator Fan Watch karóra 

A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Nyeremény módosításának 

a jogát a Szervező fenntartja magának. 

 

6. Sorsolás menete 

Szervező a feladatokat teljesítő Játékosok között összesen 3 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség 

elvének eleget tevő gépi sorsolással háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a 

sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel.  

Szervező a sorsoláson 3 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben 

minősülnek a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból érvénytelen 

vagy a nyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül. 

 

7. Nyertesek értesítése 

A játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át: 

A Szervező a Játék eredményét a 3. pontban írt sorsolást követően 48 órán belül értesíti a Játékosokat. 

A nyeremény kézbesítéséhez a Játékos szállítási nevére, címére és telefonszámára lesz szüksége a 

Szervezőnek. 

Amennyiben a nyertes Játékos nem jelez vissza a Szervező megkeresésére legkésőbb 5 munkanapon 

belül, úgy a tartaléknyertes lép a helyébe. 

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a 

Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés 

visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a 

Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi 

feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. 

  



 

 

8. Nyeremény átvétele 

 

Nyertes a nyereményét az Acershop üzletek egyikében van lehetősége átvenni vagy a Szervező 

futárszolgálattal elküldi részére. Az átvételi módot a nyertes Játékosnak kell jeleznie az Értesítésben. 

 

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. 

- 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. 

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 

Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

http://www.naih.hu/


 

11. Vegyes rendelkezések 

 

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése 

stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett 

károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A Szervező és a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos 

ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben 

érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás 

helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt/Facebook applikációt, 

Youtube, Tiktok illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát 

amennyiben a weboldalakat, illetve szervereket ért támadás folytán a játékosok téves 

rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy 

ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook, Youtube, Tiktok profilok 

létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást 

tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a 

játékból. 

 

Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a 

kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok 

elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, 

amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul 

megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. 

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék 

megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos 

nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

 

Budapest, 2022.10.20. 

 

Ezt a nyereményjátékot sem a Facebook, sem a Youtube, sem a Tiktok semmilyen formában nem 

támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or 

administered by or associated with Facebook, Instagram, Youtube or Tiktok. 


