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Az Energofish Kft. által szervezett véradáshoz kapcsolódó promóciós 
játék részvételi szabályzata 

 
1. A játék szervezője (továbbiakban: Szervező) 

 

Cégnév: Energofish Kft. 
Székhely: 1021 Budapest, Helsinki út. 74. 
Adószám: 10797534-2-43 
E-mail cím: info@energofish.hu 
 
 

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság: 

Az Energofish Kft. által szervezett véradáshoz kapcsolódó promóciós játékban (továbbiakban: 
Promóciós Játék) az a természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Résztvevő”), aki 
 

 a 18. életévét betöltötte 

 cselekvőképes 

 elfogadja a jelen részvételi szabályzatot 

 Európai Uniós állampolgársággal és bejelentett lakcímmel rendelkezik 

 Véradásra jogosult 

A Promóciós Játékban nem vehetnek részt Szervező jogi személyek vezetői, alkalmazottai és 
munkatársai, ezeknek Ptk. szerinti hozzátartozóik. 
 
 

3. A Promóciós Játékban való részvétel feltétele és menete: 

 
3.1.  A Résztvevőnek regisztrálnia kell a Szervező által megadott űrlapon 

(https://pecaplaza.hu/urlap/Legyel-Te-is-verado-horgasz_11.html) és az ott megadott 

adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal kell kitöltenie. 

3.2. A regisztrációról a Résztvevőt a Szervező a megadott email címen értesíti. 

3.3. Résztvevőnek a kampány időtartama alatt (2020.09.08.-2020.10.08.) az OVSZ 

szervezésében meghatározott véradási pont egyikén 

(https://www.ovsz.hu/hu/ver/veradasok) kell vért adnia, s a véradás tényéről 

igazolást kell kérnie. (OVSZ az igazolást ingyenesen állítja ki, Résztvevő kifejezett 

kérésére.) 

3.4. Résztvevő a véradásról szóló igazolást emailben (fotó, scan) a veradas@pecaplaza.hu 

email címre megküldi. 

3.5. Szervező a Résztvevő adatait adatbázisában ellenőrzi, majd hitelesítést követően 

Résztvevő részére a regisztráció alapján létrehozott fiókban 5.000 Ft értékű kupont 

hoz létre, melyet Résztvevő a www.pecaplaza.hu webáruházban, vagy személyesen 
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a Peca Plázában (Market Central Ferihegy, Vecsés, Fő út 246-248) válthat be 2020. 

december 31-ig. 

 
4. A Promóciós játék időtartama 

 
A Promóciós Játék teljes időtartama: 2020. szeptember 8. – 2020. október 8. 
 
Szervező a regisztrált Résztvevők számára a véradásukról szóló igazolás megküldését a 
Promóciós játékot követő 90 napig még elfogadja, s részükre így a jóváírást biztosítja. 2020. 
szeptember 30-át követő regisztráció és/vagy véradási igazolás nem jogosít a Promóciós 
Játékban való részvételre! 
 
 

5. Promóció: 

 
5.1. A Promóciós Játékban résztvevők a Szervező által felajánlott bruttó 5.000 Ft értékű 

vásárlási utalványra jogosultak. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Promóciós 

Játékban meghatározottakon túl további juttatásokat adjon a véradás során, mely 

nem része jelen promóciónak. 

5.2. Szervező által biztosított utalvány készpénzre nem váltható, kisebb összegű vásárlás 

esetén a fennmaradó összeg sem utalványra, sem készpénzre nem váltható, az 

utalvány egy vásárlásra, egy összegben használható fel, az utalvány fel nem használt 

része, tehát elvész. 

5.3. Szervező által biztosított utalvány legkésőbb 2020. december 31-ig váltható fel. A be 

nem váltott utalványok ezt követően érvénytelenek. 

5.4. Szervező által biztosított utalvány más egyéb kedvezménnyel nem vonható össze. 

5.5. Szervező által biztosított utalvány személyesen nem vehető át, az kizárólag a jelen 

promócióban meghatározott regisztrációt követően érhető el. 

 

 

6. Információ a Promóciós Játékról: 

A Játék hivatalos játék- és adatkezelési szabályzata hozzáférhető a 
https://pecaplaza.hu/urlap/Legyel-Te-is-verado-horgasz_11.html honlapon. 
 
 
  

https://pecaplaza.hu/urlap/Legyel-Te-is-verado-horgasz_11.html


3 

 

7. Személyes adatok kezelése 

 
7.1. A Résztvevő a játékban való részvételével hozzájárul, hogy a Szervező a Résztvevő 

személyes adatait (név, lakcím, email cím, telefonszám, véradás ténye, véradás 

dátuma és helyszíne, véradási igazolás) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen 

Promóciós Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint jövőbeli promóciókról és 

akciókról való tájékoztatás és megkeresés céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, 

használja. A kezelés jogalapja Résztvevő önkéntes és kifejezett hozzájárulása. 

Szervező a Résztvevő egészségügyi adatokat is tartalmazó személyes adatait (igazolás 

a véradásról) a promócióban szükséges igazolást követően törli, azt továbbiakban 

nem tárolja.  

7.2. Szervező További harmadik személyeknek a Résztvevő adatait nem adja tovább, 

kivétel ez alól a törvényben előírt kötelező esetek (hatósági megkeresés, bírósági 

megkeresések, stb.). A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Résztvevők 

személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A 

Résztvevő a veradas@pecaplaza.hu email címre történő email megküldésével kérheti 

adatainak törlését az adatbázisból. 

7.3. Résztvevő a játékban való részvétellel jelen szabályzatot elfogadja, s tudomásul veszi, 

hogy erre tekintettel Szervezővel szemben semmilyen díjat, költséget nem 

követelhet. 

7.4. A Promóciós Játékban résztvevő Résztvevők részvételükkel automatikusan 

tudomásul veszik és elfogadják a Promóciós Játék hivatalos játék- és adatvédelmi 

szabályzatát. 

7.5. Résztvevő kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok 

kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a 

Résztvevők, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt 

korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a 

veradas@pecaplaza.hu email címen. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóciós 

Játék időtartama alatt az adatainak törlésére irányuló kérése a Promóciós Játékból 

való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja 

biztosítani a Résztvevő érvényes részvételét a Promóciós Játékban. 

7.6. A Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező 

a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 

15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.7. Promóciós Játék Szervezője a nyelvi értelmezésből fakadó esetleges félreértésekért, 

valamint a hibás, hiányos, vagy megtévesztő adatokból fakadó tévedésért, hibás, 

hiányos kézbesítésért felelősséget nem vállal. 

7.8. A Résztvevő az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján 

bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
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Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

www.naih.hu) fordulhat. 

7.9. Szervező a szabályzat módosításának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosított 

szabályzatot jelen szabályzat közzétételének megfelelően közzé teszi. 


