
Nyereményjáték szabályzat
 
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Filoména Patika
Bt. (1066 Budapest, Teréz krt. 22.) által - üzemeltetett, www.oktogonpharma.hu weboldalon
elérhető nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
 
A Játék szervezője és lebonyolítója a Filoména Patika Bt. (továbbiakban: Szervező).
 
A  Játékban  résztvevő  jelentkező  a  részvétellel  minden  további  jogcselekmény  nélkül,
automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek
ismeri el az abban foglaltakat.
 
1. A Játékban résztvevő személyek 

A  Játékban  részt  vehet  minden  nagykorú  természetes  személy,  aki  Magyarországon
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi
feltételnek  maradéktalanul  megfelel,  és  akivel  szemben nem áll  fenn a Játékból  történő
kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•  a  szervező  tulajdonosai,  vezető  tisztségviselői,  munkavállalói,  megbízottjai,

valamint azok közeli hozzátartozói;
 •  egyéb,  a  lebonyolításban  közvetlenül  közreműködő  cégek  (pl.  a  nyeremény

felajánlója,  stb.)  tulajdonosai,  vezető  tisztségviselői,  munkavállalói,  megbízottjai,  valamint
azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra  kerül,  aki  bármilyen  módon  veszélyezteti  a  Játék  tisztességes  lebonyolítását,
illetve  aki  a  jelen  Szabályzatban  részletezett  adatkezelési  hozzájárulásokat  a  Játék
időtartama alatt visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
 
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a
valóságnak.

2. A Játék leírása

A  nyereményjátékban  minden  vásárlónk  automatikusan  részt  vesz,  aki  a  promóció
idõtartama alatt webshopunkban bármilyen ISIS Pharma Ruboril termékre leadott rendelését
legkésõbb  a  megrendelést  követõ  héten  csütörtökön  átveszi.  A  nyereményre  a  10.
megrendelést  leadó  játékos  jogosult.  Nyereménye  egy  online  kupon,  amelyet  egy
tetszőleges Ruboril termékre válthat be webshopunkban.



3. A Játék időtartama

A Játék 2019. április 1. és 2019. április 28. között zajlik, négy héten át. A Játékban részt
venni, arra jelentkezni az alábbi időrend szerint lehetséges. A Játék időtartamát megelőzően,
illetve az azt követően beérkező megrendelések, valamint a megadott időpontig át nem vett
megrendelések a Játékban nem vesznek részt. 

1. hét: Megrendelések leadása: 2019. április 1. 0:00 óra - 2019. április 7. 23:59.
Rendelések átvételének határideje: 2019. április 11.
Az első heti nyertes Játékos értesítése: 2019. április 12.

2. hét: Megrendelések leadása: 2019. április 8. 0:00 óra - 2019. április 14. 23:59.
Rendelések átvételének határideje: 2019. április 18.
A második heti nyertes Játékos értesítése: 2019. április 19.

3. hét: Megrendelések leadása: 2019. április 15. 0:00 óra - 2019. április 21. 23:59.
Rendelések átvételének határideje: 2019. április 25.
A harmadik heti nyertes Játékos értesítése: 2019. április 26.

4. hét: Megrendelések leadása: 2019. április 22. 0:00 óra - 2019. április 28. 23:59.
Rendelések átvételének határideje: 2019. május 2.
A negyedik heti nyertes Játékos értesítése: 2019. május 3.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek 

A Játékosok  közül  a  nyereményjátékban  kizárólag  azok  vehetnek  részt,  akik  a  jelen
Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

A Játék részvételi feltételei:

● a Játék során webshopunkban leadott legalább 1 db ISIS Pharma Ruboril termékre
vonatkozó  megrendelés,  amelyet  legkésőbb  a  leadást  követő  hét  csütörtökig
átvesznek

● amennyiben  a  szállítási  mód  nem  személyes  átvétel,  hanem  Házhozszállítás
futárszolgálattal vagy bármilyen MPL Posta Pontra történő szállítás (Postán maradó,
Csomagautomata), amelyet a szállítást követően szabályosan átvesznek, 

● a kért  adatok hiánytalan,  valóságnak megfelelően történő megadása,  oly  módon,
hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával igazolhatóak legyenek,  

● az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő
hozzájárulás  megadása,  valamint  a  jelen  Szabályzatban  foglaltak  szerint  és
időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

● hozzájárulás, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját
ajánlataival a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.



A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt
a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a játékban.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

 5. Nyeremény

A Játék nyereménye: Egy, a www.oktogonpharma.hu weboldalon felhasználható, bármilyen
Ruboril  termékre  vonatkozó  online  kupon,  amellyel  a  nyertes  a  kiválasztott  terméket
ajándékba választhatja.
Nyertes:  A Játék  időtartama  alatt  minden  héten  a  10.  leadott  és  átvett bármilyen  ISIS
Pharma Ruboril terméket tartalmazó megrendelést leadó vásárló. 
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi  ügyintézésre,  valamint  a  nyeremény  átvételére  csak  a  törvényes  képviselőjével
együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol
ki.

6. Nyertesek értesítése, nyeremény kézbesítése
 
A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük. Ebben az
e-mailben  kerül  kiküldésre  az  ajándék  igénybevételére  feljogosító  nyereménykupon  is,
melyet a nyertes a megrendeléskor megadott e-mailcímmel történő új rendelés leadásakor,
egyszer vehet igénybe.
 
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybevehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-
mail cím, telefonszám megadása. 

7. Adatkezelés

Személyes adatok kezelése 

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Játék 
során tudomására jut, bizalmasan kezel és a hatályos adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően kezel.
Bővebben: https://www.oktogonpharma.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen a 
személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél: 
https://www.oktogonpharma.hu/link-a-szemelyes-adatok-kezelesere-36 

A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes 
tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Játék során a 
célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolításának érdekében a szükséges mértékben 
kezelje. 

A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja.

http://www.oktogonpharma.hu/
https://www.oktogonpharma.hu/link-a-szemelyes-adatok-kezelesere-36
https://www.oktogonpharma.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3


Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a 
Nyeremények átadása előtt történik, úgy a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a 
Nyereményekre való jogosultságát elveszti. 

A Nyeremények átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot mely a jelen 
Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes. 

A Játékos Játékban történő részvételével kifejezetten hozzájárulhat továbbá ahhoz, hogy a 
Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel reklámnak minősülő információkat, DM 
leveleket vagy hírlevelet küldjön a Szervezővel kapcsolatban, vagy a Szervező üzleti 
partnereivel kapcsolatban, viszont ez nem feltétele a Játékra jelentkezésnek, erről a Játékos
külön nyilatkozhat, már az oldalra történő regisztráció során.
A Játékos bármikor megtilthatja, a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a 
hírlevélről leiratkozhat.

A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személynek nem adja tovább.
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény tartalmazza.

8. Egyéb
 
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A  Szabályzat  a  Játék  időtartama  alatt,  és  az  azt  követő  30  napig  elérhető   a
www.oktogonpharma.hu weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a megrendelés leadásakor
megadott  e-mail  címről  az  oktogonpharma@gmail.com  e-mail  címre!  Kérjük,  hogy  a
levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.


