
„EXPO játék” Nyereményjáték-szabályzat 

 

Jelen szabályzat a Két Zsiráf Kft. (továbbiakban: Szervező) által az „ÉLET ERŐ EXPO – online kiállítás az 

egészségről” (továbbiakban: ÉLET ERŐ EXPO) útján szervezett „EXPO játék” elnevezésű 

nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és szabályait tartalmazza.  

1. A Nyereményjáték szervezője Cégnév: Két Zsiráf Kft., Székhely: 1036 Budapest Dereglye utca 5.,  
Cégjegyzékszám: 01-09-269624, Adószám: 10904754-2-41, E-mail cím: info@zsiraf.hu  

2. Résztvevők A Nyereményjátékban kizárólag a www.eleteroexpo.hu weboldalra (továbbiakban: 

weboldal) regisztrált 18 életévét betöltött, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező 

cselekvőképes személy vehet részt, aki nem esik az 5. pontban meghatározott személyek körébe, és 

teljesíti a 3. pont szerinti feltételeket.   

3. A részvétel feltételei: Az EXPO játék keretében előregisztrációs nyeremények, valamint egy 

főnyeremény kerülnek kisorsolásra. Előregisztrált nyeremények azok közül kerülnek kisorsolásra akik 

regisztrációs időszak kezdetétől 2022. május 11., reggel 09:00-tól az ÉLET ERŐ EXPO nyitónapjáig 2022. 

május 18., este 23:00-igterjedő időszakban regisztrálnak. A főnyeremények azok között kerülnek 

kisorsolásra, akik 2022. május 11., délelőtt 9:00-tól, 2022. június 9., reggel 9:00 óráig regisztrálnak 

nevük és email címük megadásával, valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadásával regisztrálnak 

az ÉLET ERŐ EXPO rendezvényre.  

4. Nyereménysorsolás nyertesei és nyereményei:  

Főnyeremények: 2 db 2 főre, 2 éjszakára szóló wellness hétvégét a Zala Springs Golf Resortban, 1 db 

hangfal, 1 db airpods, 1 db arcszauna, amelyek a regisztrációs időszak kezdetétől (2022. május 11., 

reggel 09:00-tól), az ÉLET ERŐ EXPO zárónapjáig (2022. június 9., reggel 9:00 óráig) terjedő időszakban 

regisztráló személyek között kerülnek kisorsolásra.  

3 db előregisztrációs tárgynyeremény: 1 db hangfal, 1 db automata hajgöndörítő, 1 db aktivitás mérő 

óra, amelyek a regisztrációs időszak kezdetétől (2022. május 11., reggel 09:00-tól), az ÉLET ERŐ EXPO 

nyitónapjáig (2022. május 18., este 23:00-ig) terjedő időszakban regisztráló személyek között kerülnek 

kisorsolásra.  

Nyertesek sorsolása:  

Az előregisztrációs tárgynyeremények sorsolásának időpontja: 2022. május 19., az ÉLET ERŐ EXPO 

nyitónapján, 18:00-tól megrendezésre kerülő LIVE műsorfolyamban. A LIVE műsorban a 3 db 

tárgynyeremény külön sorsolással, külön nyertessel kerül kisorsolásra.  

Az EXPO játék főnyeremények sorolásának időpontja: 2022. június 9., az ÉLET ERŐ EXPO zárónapja. A 

főnyeremények külön nyertesekkel kerülnek kisorsolásra. A sorsolás úgy történik, hogy minden 

regisztrációhoz a Szervező adatbázisában hozzárendelnek egy számot, ezen számokalapján sorsolnak, 

és ezek közül húzzák ki a nyertest. A nyertes kihúzása számgenerátor (random.org) alkalmazásával, 

három szám kihúzásával történik.  

Az előregisztrációs nyertesek sorsolását az élőben felvételre kerülő LIVE műsorban a Két Zsiráf Kft. 

három alkalmazottja végzi el.   

A főnyeremények nyertesei az EXPO zárónapján, a Szervező irodájában kerülnek kisorsolásra a Két 

Zsiráf Kft. három alkalmazottja által, amelyről a sorsolás tisztaságát szem előtt tartva videófelvétel 

készül.  



Sorsolásokról a három sorsolást végző személy által aláírt jegyzőkönyv készül. 

A nyertesek értesítése:  

Az előregisztrációs nyertesek a nyitónapon megtartott LIVE műsorban, a műsor 2022. május 22-ei 

ismétlésében, az ÉLET ERŐ EXPO (www.eleteroexpo.hu) főoldalán található „Hírek” menüpont alatt, 

valamint az ÉLET ERŐ EXPO Facebook oldalán, névvel kerülnek feltűntetésre, valamint értesítésre 

kerülnek az ÉLET ERŐ EXPO regisztrációjakor megadott email címen. Az értesítő email tartalmazza az 

átvétel helyét és módját.  

Amennyiben a nyertes az értesítést követő 14 napon belül nem jelentkezik (nem válaszol a nyertest 

kihirdető Facebook bejegyzésre), úgy új nyertes kerül kisorsolásra, 2022. június 23-án, a Szervező 

irodájában, az előzőekben meghatározásra került sorsolási szabályok szerint, számgenerátorral, a Két 

Zsiráf Kft. három alkalmazottja által. A sorsolásokról a három sorsolást végző személy által aláírt 

jegyzőkönyv készül. Az új nyertes sorsolásában a regisztrációs időszak kezdetétől a 2022. május 11., 

reggel 09:00-tól, 2022. május 18. este 23:00-iga www.eleteroexpo.hu weboldalra regisztráltak 

vehetnek részt. Az új nyertest  a Szervező emailen értesíti a nyereményről, valamint az átvétel helyéről 

és módjáról.  

A főnyeremények nyertesei az weboldal főoldalán található „hírek” menüpont alatt, valamint az ÉLET 

ERŐ EXPO Facebook oldalán névvel kerülnek feltűntetésre, valamint értesítésre kerülnek az ÉLET ERŐ 

EXPO regisztrációjakor megadott email címen. Az értesítő email tartalmazza az átvétel helyét és 

módját.  

Amennyiben a nyertes az értesítést követő 14 napon belül nem jelentkezik (nem válaszol a nyertest 

kihirdető Facebook bejegyzésre), úgy új nyertes kerül kisorsolásra, 2022. június 23-án, a Szervező 

irodájában, az előzőekben meghatározásra került sorsolási szabályok szerint, számgenerátorral, a Két 

Zsiráf Kft. három alkalmazottja által. A sorsolásokról a három sorsolást végző személy által aláírt 

jegyzőkönyv készül. Az új nyertes sorsolásában a regisztrációs időszak kezdetétől 2022. május 11., 

reggel 09:00-tól, 2022. június 9., reggel 9:00 óráig a www.eleteroexpo.hu weboldalra regisztrálók 

vehetnek részt. Az új nyertest a Szervező emailen értesíti a nyereményről, valamint az átvétel helyéről 

és módjáról.  

A Játékszabályzat elfogadásával és a Játékra való jelentkezéssel a résztvevő játékos egyben hozzájárul 

ahhoz is, hogy nyertessége esetén a Szervező a fentiek szerint a nevét nyilvánosságra hozza a Játék 

sorsolását követően. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók át. 

 5. A Játékból kizárt személyek: A Szervező alkalmazottai, megbízottjai, illetve mindazon személyek, 

akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. és aki nem 

esik az 5. pontban meghatározott kizárásra kerülő személyek körébe, és teljesíti a 3. pont szerinti 

feltételeket. 

Egy játékos egyszer regisztrálhat a nyereményjátékban való részvételhez.  

Továbbá a versenyből kizárásra kerül:  

• aki a regisztrációját megszünteti a Játék időtartama alatt  

• aki visszavonja a Játékban a részvételi és Játékszabályának elfogadását vagy az adatainak 

kezeléséhez adott hozzájárulását a Nyeremények átadását megelőzően. 

http://www.eleteroexpo.hu/


• aki a jelen Játékszabályzat 7. pontja szerinti magatartást tanúsít, vagy egyéb okból nem felel 

meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak. 

6. A Nyereményjáték időtartama: a játék időtartama: 2022. május 11., reggel 09:00 – 2022. június 9., 

reggel 9:00. Ezen időszak alatt azon Ügyfelek vesznek részt a nyereményjátékban, akik megfelelnek a 

jelen szabályzatban foglalt követelményeknek. 

7. Vegyes rendelkezések 

A jelen Nyereményszabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a www.eleteroexpo.hu 
weblapon. 

A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot. 

A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a Nyertes értesítésének, illetve a Nyeremény átadásának 
elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a Nyeremény átadásának, illetve igénybevételének során 
keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.eleteroexpo.hu weboldalt/szervert ért támadások, 
vagy a weblap meghibásodása esetére. Amennyiben a weboldalt/szervert ért támadás folytán 
résztvevők téves üzeneteket kapnak, vagy a weblapmeghibásodás esetén nem elérhető, úgy ezen 
esetekre a Szervező felelősséget nem vállal. 

Amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-
mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő 
magatartás, beavatkozás tapasztalható úgy a Játékos azonnali hatállyal kizárható a Játékból. 

8. Kiegészítő rendelkezések:  

 Adatkezelési tájékoztató  

1. Az adatszolgáltatás önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló. A nyereményjáték céljából történő 

adatkezeléshez (így különösen: a nyertes értesítése és a nyertes személyazonosságának megállapítása) 

a résztvevő előregisztrációs nyereményjáték esetében az Élet Erő Expó rendezvényre történő 

előregisztrációval a főnyeremény esetében pedig ezen felül az Élet Erő Expo felületén keresztül. A 

résztvevő hozzájárulását a szervező e-mail elérhetőségére címzett levél formájában bármikor 

indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban a nyereményre való jogosultságot megszünteti (tekintettel 

arra, hogy a nyertessel való kapcsolatfelvétel ellehetetlenül) és nem érinti a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét.  

2. Adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője.  

3. A kezelt adatok köre megegyezik résztvevő által önként megadott adattal, amely a résztvevő neve. 

Amennyiben a résztvevő a szervezőt e-mail útján megkeresi, a szervező a résztvevő e-mail címét 

kizárólag a kérelem kivizsgálása, céljából kezeli.  

4. Szervező a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az 

adatkezelés céljának fennállása alatt (nyereményjáték időtartama, a nyertes adatai esetében a 

számviteli megőrzési kötelezettség ideje, e-mailes kérelem esetében annak kivizsgálása és a 

kapcsolódó tájékoztatás megadása) kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok 

biztonságáról.  

5. A nyereményjáték nyertesének nevét álnevesítéssel, a vezetéknév első betűjének és a 

keresztnévnek a feltüntetésével, a nyertes értesítése és a nyertes személyazonosságának 

megállapítása céljából a Szervező felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja.  

http://www.eleteroexpo.hu/
http://www.eleteroexpo.hu/


6. A résztvevő ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint 

jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás 

kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket a résztvevő a szervező e-mail elérhetőségére tudja 

címezni.  

- Az adatkezeléssel kapcsolatban a résztvevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per a résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi 

linken 2 tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-

1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 

https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje. html; online ügyindítás: 

https://www.naih.hu/online-ugyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet. A 

résztvevők téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

 


