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A promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője, adatfeldolgozója és adatkezelője az 

Egyszervolt.hu-t üzemeltető 4Kids Kft. (székhely: 1125, Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., 

továbbiakban Szervező). A Szervező a jelen Játékszabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően jár el.  

1. A nyereményjáték részvételi feltételei 1. A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. 2. A 

Játékban való részvétel, ezen szabályzat elfogadásának minősül. 3. A Játékban nem vehetnek részt: a 

4Kids Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 

8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 4. A nyeremény más termékre nem 

cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. 5. Szervező 

fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben 

történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül 

fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Szervező fenntartja 

magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.  

2. A játék menete 1. A Szervező az Egyszervolt.hu oldalán nyereményjátékot hirdet. A jelentkezők a 

kiírásban meghatározott feltételek szerint jelentkeznek a játékra. 2. A Játékra a kiírásban szereplő 

időtartamban alatt lehet jelentkezni, a határidőn túli jelentkezéseket a Szervező nem fogadja el. 3. 

Szervező a kiírásban meghatározott határidőig beérkezett jelentkezések közül sorsolás útján választja 

ki a nyertes(eke)t, majd az eredményt az Egyszervolt.hu Facebook oldalán közzéteszi. 4. A nyertesek 

postai úton kapják meg nyereményüket. A postázást vagy futárszolgálattal való küldést opcionálisan a 

nyeremény felajánlója végzi, erről üzenetben tájékoztatja Szervező a nyertest/nyerteseket. 5. A 

nyeremények adóvonzatának megtérítése az 4Kids Kft-t, vagy megállapodás alapján a nyeremény 

felajánlóját terheli. 6. A nyertes köteles minden szükségessé váló adatszolgáltatást biztosítani, ill. 

nyilatkozatot megadni. Amennyiben a nyertes az Egyszervolt.hu oldalán megjelent eredményhirdetés 

időpontjából számított 7 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, úgy a 4KidsKft. jogosult 

helyére pótnyertest állítani. A pótnyertest a Szervező privát üzenetben értesíti. 7. A Játékkal 

kapcsolatos kérdés esetén az info@egyszervolt.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.  

3. Adatvédelem Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: 4Kids Kft.) értelmében az 4Kids Kft. kezeli és dolgozza fel a 

játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni 

határozott hozzájárulása. A Nyertesek az adataik beküldésével hozzájárulnak a jelen szabályzatban 

meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A Résztvevők a játékban való 

részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és 

vezetéknevüket nyilvánosságra hozza az oldalán, illetve értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. 



A Játék nyerteseinek neveit a 4Kids Kft. a jelen pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozhatja. A 

nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi 

szabályzatot. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését 

az info@egyszervolt.hu email címen.  

 


