
Nyereményjáték szabályzat 
 

  

1. A Játék megnevezése, szervezője és adatfeldolgozója: 

 

„Az én borsztorim” aktivitás (a továbbiakban: Játék) szervezője a Wine Treasury Kft., 1116 

Budapest, Ibrahim utca 26-28. 7. emelet 706. ajtó, Adószám: 13980964-2-43, 

Cégjegyzékszám: 01-09-883015 továbbiakban: "Szervező"). 

 

A Játék adatfeldolgozója a Wine Treasury Kft., 1116 Budapest, Ibrahim utca 26-28. 7. 

emelet 706. ajtó, Adószám: 13980964-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-883015 továbbiakban: 

"Adatfeldolgozó"), 

 

2. A Játék leírása és a Nyereményjátékban résztvevő személyek: 

 

Játék időtartama: 2021. február 8. 19:00 órától - március. 1. 18:00 óráig 

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy, aki 

magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik. A résztvevő a játékban való részvétellel 

hozzájárul személyes adatainak a játékhoz szükséges mértékű kezeléséhez. A játék időtartama 

alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a www.magyarborod.hu 

weboldalon. 

 

 

2.1. A Játékban nem vehetnek részt: 

 

A Szervező, az Adatfeldolgozó és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának vezető tisztségviselői, 

munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül 

közreműködő személyek és szervezetek tulajdonosai, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozó. 

 

3. A Játék leírása, menete, részt vételi feltétele: 

 

A Játékban részt vehet minden 2. pont szerinti személy (a továbbiakban Játékos), aki a játék 

időtartama alatt a következők szerint jár el. 

Játékfelhívás a magyarborod.hu Facebook és Instagram oldalán 

 

OSZD MEG A VILÁGGAL A LEGJOBB BOROS ÉLMÉNYEDET, ÉS NYERD MEG A KÖVETKEZŐT! 

Töltsük tele együtt magyar boros élményekkel az internetet, ezzel is támogatva, 

népszerűsítve a magyar borászainkat! 

MIT KELL TENNED: 

1. Töltsd fel az Instagram/Facebook oldaladra a kedvenc boros képedet, és néhány 

mondatban meséld el a posztban a kép történetét. 

http://www.magyarborod.hu/


2. Használd a #azénborsztorim #jóbor és #magyarborod hashtag-eket 

3. Írd be a nyereményjáték poszt alá, hogy KÉSZ! Ha van kedved, kövesd az oldalunkat és jelöld 

meg egy barátodat, akivel megosztanád az élményt. 

A megosztott képek közül a zsűrink kiválasztja a 10 legjobb képet és történetet, amit a 

magyarborod.hu Instagram és Facebook oldalán is megosztunk. A nyerésre viszont nemcsak 

a kiválasztott képek esélyesek. A nyereményjátékban mindenki részt vesz, így bármelyik 

feltöltött képpel és történettel nyerhetsz. 

A NYEREMÉNY 

A közösségi oldalainkon játszók közül, összesen öt szerencsés győztest sorsolunk, akik egy-

egy borcsomagot nyernek és hozzá egy online kóstoló élményt a @CEWI – Central European 

Wine Institute-vel. 

Játékszabályzat: link 
#azénborsztorim #jóbor #magyarborod #nekedmelyik #jobor #magyarborod 
#kostoldestudd #jobortmertekkel #hungarianwines #mik #mutimitiszol #bor 
#froccs #pezsgo #budapest #instahun #ikozosseg #hungarianwine #magyarig 
#magyarorszag #magyarbor #travel #szőlő #instagood #hun #hungary 
#winesofhungary #cewi 
 
4.1. Nyeremények és sorsolás időpontja: 

 

Sorsolás: 2021. március 1. hétfő 18:00  

 

Nyeremény: Öt borcsomag és a hozzá kapcsolódó egy fix időpontban megrendezésre kerülő 

online kóstoló élmény a CEWI-vel. 

 

4.2. A nyereménysorsolás menete: 

 

Azok között a játékosok között, akik minden feltételt teljesítenek a Facebook-on vagy az 

Instagram-on, 5x1 darab borcsomag és a hozzá kapcsolódó egy fix időpontban megrendezésre 

kerülő online kóstoló élmény a CEWI-vel kerül kisorsolásra. A sorsolásra az Adatfeldolgozó 

posta címén (1116 Budapest, Ibrahim utca 26-28. 7. emelet 706. ajtó.) kerül sor. A sorsolás nem 

nyilvános, annak eredményét a Szervező a közösségi médiában használt kommunikációs 

csatornáin adja közre. A nyerteseknek 24 óra áll rendelkezésre, hogy privát üzenet formájában 

felvegyék a kapcsolatot a magyarborod.hu oldallal. 

A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező és az 

Adatfeldolgozó vállal magára. 

 

4.3. A nyertesek értesítése: 

 

A sorsolás napján (2021. március 1.) 22 óráig a Facebook vagy Instagram üzenetben. 

 

5. Adatvédelem, adatkezelés: 

 

A Játékban való részvétel önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés 



jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban 

való részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg automatikusan megtörténik.  

 

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra: 

 

a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-

mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, továbbá a nyeremény 

átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező a 

Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán az ehhez szükséges 

mértékben és ideig nyilván tartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi 

előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával. 

 

b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatait a 

Szervező marketing tevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása 

céljából az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartása, kezelje, felhasználja a 

mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az Infotv. betartásával. 

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 

történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen 

személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a 

Szervezőnél a fenti elérhetőségeken. Ezen kívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése 

elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel 

nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. 

 

6. Felelősség kizárása 

 

A kedvezményezett promóciós játékban való részvételhez történő előzetes hozzájárulásának 

beszerzéséről a nevezést benyújtó személy köteles gondoskodni. A Szervező, illetve az 

adatfeldolgozó a pályázat benyújtásával úgy tekinti, hogy a jelen játékszabályzat ismeretében a 

nevezett személy hozzájárult a játékban való részvételhez, későbbi egyeztetéshez. 

A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben 

a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg elérhetőségét vagy személyazonosító adatait, és 

ez akadályozza nyeremény kisorsolását, átadását , a nyereményre nem válik jogosulttá, a 

Játékosok az általuk szolgáltatott hibás ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt 

maguk viselik. Ez esetben pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételéhez. Ha 

együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy a kedvezményezett nem tesz eleget, és így a 

nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható 

meg. 

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban 

való részvétel során. 

 

A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a www.facebook.com / www.instagram.com és az 

alkalmazások keretrendszerének időszakos meghibásodásáért, szolgáltatás kimaradásért, a 

Játék folyamán bekövetkező elérhetetlenségeiből eredő károkért. 

 

 

7. Egyéb rendelkezések: 

http://www.facebook.com/


 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók. A Játék résztvevői, 

részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos 

játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék 

menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő. egyoldalú változtatásának a jogát 

fenntartja. A módosításokról a Játékosok a játék weboldalán értesülhetnek. A résztvevő 

Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

 

Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy 

megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a 

Szervező mindennemű felelősségét kizárja a jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a 

magyar jog. 

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook / Instagram semmilyen formában nem támogatja, azokkal 

összefüggésbe nem hozható.  

 

 

Budapest, 2021. február 8.  

 
 


