
„Arthro Forte” Nyereményjáték  

Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  

1) A Szervező adatai  

Név: Magyar Erőemelő Szövetség (továbbiakban: a Szervező)  

Székhely: 1146. Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 

Cégjegyzékszám: 01-07-0000006 

Adószám: 18159374-1-42 

E-mail: info@hunpower.hu 

2) Jelentkezés a Játékra, a részvétel feltételei  

a) A Játékban kizárólag az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött, természetes személy vehet részt, aki 

maradéktalanul megfelel a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, és akivel szemben 

nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.  

b) A Játékban az alábbi országokban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosok 

vehetnek részt: Magyarország.  

c) A Játékban való részvétel feltétele a jelen Szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása. A 

Jelentkezők a Játékra való jelentkezésükkel fejezik ki a Szabályzat és a Tájékoztató elfogadását.  

d) A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottjai és azok 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről 8:1.§ (1) bekezdése szerint közeli hozzátartozói, beleértve a Szervezővel partneri 

kapcsolatban álló cégek alkalmazottjait és partnereket.  

e) A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 

szerint történik. Ha a Játékos a jelen Szabályzatot vagy az Adatkezelési Tájékoztatót– annak 

bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, hozzájárulását visszavonja vagy azzal 

kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. A kizárás 

tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.  

f)  A Játékos kizárólag saját személyes adataival vehet részt a Játékban.  

g) A Játékba történő jelentkezéssel a Játékosok elismerik, hogy a jelen Szabályzatban előírt 

feltételeknek megfelelnek.  

3) A Játék leírása  

a) A Magyar Erőemelő Szövetség által szervezett „Nyerj Arthro Forte étrend-kiegészítő 

tablettát” nyereményjáték a Szervező által üzemeltetett https://www.facebook.com/hunpower/ 

oldalon érhető el.  

b) A Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt ítél oda azon kiválasztott Játékosok 

számára, akik saját Facebook oldalukkal a nyereményjáték posztja alá kommentet írnak.  

c) A Játékosok közül a kizárólag azoknak a kommentjei kerülhetnek a zsűri elé, akik  

● az általuk írt komment közzétételével az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Facebook 

profil adataik kezeléséhez, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak,  

● az adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat, illetve a nyilvános közzétételt 

fenntartják a Játék időtartama, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt. 

4) A Játék időtartama  

https://www.facebook.com/hunpower/


A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék Facebook történő megjelenésének időpontjától (2022.06 

23.), a Játék utolsó napján (2022.06.29.) 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és 

befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azokat a Szervező nem fogadja el.  

5) Nyeremény  

a) A jelen Szabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok közül sorsolásos módszerrel kiválasztásra 

kerül összesen 2 nyertes. A kiválasztás végleges és megmásíthatatlan.  

b) A kisorsolt nyertes az alábbi nyereményben részesül:  
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6) Nyereményre vonatkozó szabályok  

a) A nyereményt nem lehet más termékre, készpénzre vagy egyéb kedvezményre váltani, továbbá a 

nyeremény nem átruházható vagy helyettesíthető, kivéve, ha a Szervező máshogy nem 

rendelkezik.  

b) A nyerteseket a Szervező a Játékhoz használt Facebook profilra küldött üzenetben a kiválasztás 

napját követő 3 munkanapon belül értesíti.  

c) A Szervező a nyertes pontos nevét és e-mail címét Facebook üzenetben kéri el.  

d, A nyeremény a kijelölt BioTechUSA üzletben vehető át. 

e) Amennyiben a nyertes az adatait nem közli a Szervezővel 3 munkanapon belül, vagy nem veszi át a 

nyereményét a megadott határidőn belül, úgy elveszíti a nyereményre való jogosultságát.  

7) Adatvédelmi rendelkezések  

a) A Szervező a Játék lebonyolítása, a nyertesek kiválasztása, valamint a nyertesek kiértesítése 

érdekében kezeli a Játék időtartama alatt megadott személyes adatokat a Játék lebonyolításához 

szükséges mértékben és időtartamig. A nyereményjátékban részvételhez önkéntesen és kifejezetten 

hozzá kell járulnia a Játékosnak.  

b) Az Adatkezelő csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat használja fel 

nyereményjáték lebonyolítása céljából. Jelentkező a Szervező adatkezeléséről részletes 

információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.  

c) A Játék során a Játékosok csak saját személyes adatot jogosultak megadni. Az Adatkezelő a valótlan, 

jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.  

8) Vegyes rendelkezések  

a) A Játékra történő jelentkezés nem jogosítja fel a Játékost automatikusan a nyereményre.  

b) Jelentkezők a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén a 

Szervező közösségi médiához tartozó bármely oldalán minden egyéb térítés és engedély nélkül közzé 

tegye a nevüket.  

c) Szervező a Játékra történő jelentkezés során fellépő hibákért, hiányosságokért, szállítási 

késedelemért semmilyen felelősséget nem vállal.  

d) A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségeket Szervező viseli. Szervezőt a 

Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség 

nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.  



e) A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk, Facebook profiljuk 

levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. 

f) A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot 

tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.  

g) Szervező automatikusan kizárhatja azon Jelentkezőket, akik a Játék szellemével ellentétesen nem 

valós karakterrel, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, nem saját tulajdonban lévő fényképpel, 

illetve – azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő, tisztességtelen magatartással 

megnöveljék – csalással vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen 

magatartást tanúsító Jelentkezők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a versennyel 

összefüggésben a Szervezőnek okoztak.  

h) A Játék folyamán – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik 

magatartása nem méltó a Játék, valamint a márka színvonalához. Amennyiben Játékos magatartása 

sérti a Szervező jóhírnevét, úgy Szervező a Jelentkezőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból.  

h) A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor, egyoldalúan megváltoztassa a jelen Szabályzatot 

vagy megszakítsa a Játékot.  

i) Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

j) Jelen Szabályzatban nem szabályozott adatvédelmi kérdésekben a Szervező által a Játék felületen 

közzétett Adatkezelési tájékoztató az irányadó.  

k) A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook, illetve az 

Instagram által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.  

2022.06.16.  

Magyar Erőemelő Szövetség 

 

„Arthro Forte ” Nyereményjáték  

Adatkezelési tájékoztató  

A Magyar Erőemelő Szövetség (Székhely: 1146. Budapest, Istvánmezei u. 1-3.Cégjegyzékszám: 01-

07-0000006Adószám: 18159374-1-42) jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: 

Tájékoztató) ismerteti a Az „Nyerj Arthro Forte étrend- kiegészítőt” Nyereményjátékra (a 

továbbiakban: Játék) jelentkező személyek (a továbbiakban: Játékosok) adatainak kezelése körében 

követett szabályait, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseit.  

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi 

jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban kezeli, valamint megtesz minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  

Jelen Tájékoztató kialakítása és alkalmazása során az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el. 

1. Adatkezelő adatai  



A Magyar Erőemelő Szövetség (Székhely: 1146. Budapest, Istvánmezei u. 1-3.Cégjegyzékszám: 01-

07-0000006Adószám: 18159374-1-42, info@hunpower.hu ) 

Adatvédelmi tisztviselőnk:  Berke Lóránd 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő illetékes munkavállalói 

jogosultak megismerni.  

2. Kezelt személyes adatok köre  

A Játék során kezelt adatok köre:  

a) a Játékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként a Játékosok Facebook azonosítója, b) 

kapcsolattartási adatként a Játékos neve, postázási címe (lakóhelye vagy tartózkodási helye), e-mail 

címe, valamint – ha ezt a nyeremény kézbesítésének elősegítése érdekében megadta – a telefonszáma.  

A Játékra regisztrálás során a Játékosok csak saját személyes adatot jogosultak megadni. Az Adatkezelő 

a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal 

felelősséget.  

3. Adatkezelés célja  

Az adatkezelés célja minden kezelt adat tekintetében a Játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, 

a Játék lebonyolítása, mely magában foglalja a nyertesek kiválasztását, valamint kiértesítését és a 

nyeremények átadását, továbbá ennek dokumentálását.  

4. Adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja a Játékos – https://www.facebook.com/hunpower/ oldalán megjelölt kép alatti 

komment közzétételével, illetve a nyertesek esetén a kapcsolattartási adatok Adatkezelőnek 

megküldésével kifejezett - hozzájárulása.  

A Játékra jelentkezéssel a Játékos hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatait a jelen 

Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Játékos jelen tájékoztatás 

ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható, 

azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.  

A Játékra csak 18. életévüket betöltött személyek jelentkezhetnek.  

5. Adatkezelés időtartama  

Adatkezelő a Játékosok listáját a döntő napjáig, de legkésőbb a Játékra jelentkezés kezdetététől 

számított 5 hétig kezeli (végső lezárás). A végső lezárást követően haladéktalanul törli a Játék 

lebonyolítása során tudomására jutott személyes adatokat.  

6. Adatfeldolgozók köre  

6.1. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet megbízott cég üzemeltet és felmerülő 

probléma esetén karbantart. 

Az adatfeldolgozó cég adatai: Magyar Erőemelő Szövetség (Székhely: 1146. Budapest, Istvánmezei u. 

1-3.Cégjegyzékszám: 01-07-0000006Adószám: 18159374-1-42, info@hunpower.hu ) 

6.2. Az Adatkezelő szervereit megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén karbantartja. Az 

adatfeldolgozó cég adatai:  

6.3. A Játékfelületen a Játékosok által rögzített adatoknak önálló, a Magyar Erőemelő Szövetség- től 

független adatkezelője a Facebook Inc. is, amelynek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes 

mailto:info@hunpower.hu
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adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi elérhetőségen érhető el: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation  

6.4. A nyertesek azonosító adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság 

részére átadásra kerülhetnek.  

7. Jelentkezők adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

7.1 Tájékoztatás adatkezelésről: Játékos jogosult tájékoztatást kérni személyes adatairól a feltüntetett 

kapcsolattartási módok bármelyikén. Ilyen tartalmú igény bejelentése esetén Adatkezelő 

tájékoztatást ad a Játékos kezelt személyes adatairól. Játékos továbbá jogosult arra is, hogy a kezelt 

adatok kijavítását kérje, valamint arra, hogy a Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatait 

hordozható formában igényelje az Adatkezelőtől.  

7.2 Adatkezelés megszüntetése: Játékos írásban az Adatkezelő megjelölt kapcsolattartási email címén, 

faxon vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel 

kérheti az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz 

annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére 

irányuló kérésről.  

7.3 Adatok helyesbítésére vonatkozó jog: Játékos kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatás adást), azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását. A kérelmeket az Adatkezelő fent írt elérhetőségein lehet benyújtani. Az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztat a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  

7.4 Felügyeleti szerv:  

Amennyiben a Játékos nem elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhet panasszal: Név: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 06 1 391 1400  

Fax: 06 1 391 1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu  

9. Adatkezelő elérhetőségei:  

Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van a Játék adatkezelésével kapcsolatban, kérjük az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén fordulj vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek 

Neked:  

Elérhetőség: info@hunpower.hu 

Hatályos: 2022.06.22.  

Magyar Erőemelő Szövetség (Székhely: 1146. Budapest, Istvánmezei u. 1-3.Cégjegyzékszám: 01-07-

0000006Adószám: 18159374-1-42, info@hunpower.hu ) 
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