
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

Mad Wine Kft. (Cím: 3909 Mád, Hunyadi J. u. 2., Cg.: 05-09-014100 adószám: 13951858-2-05 

továbbiakban Szervező)  

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, természetes személy, aki magyar állampolgársággal vagy 

magyarországi lakóhellyel rendelkezik, és a Játék kezdetéig a 18. életévét betöltötte, valamint a jelen 

Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn 

a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos). A résztvevők által megadott 

személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal. 

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, 

illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az 

említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a 

hozzátartozók gyermekei. 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban 

meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

A Játék részvételi feltételei: 

A Magyarországon forgalomban lévő TVRTKO okosbor megvásárlásával lehet részt venni a 

Nyereményjátékban. 

A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2021.11.06 – 2021.12.18) TVRTKO 

okosbort vásárol a Mad Wine Kft webshopján keresztül https://shop.mad-wine.com/  

A vásárlási folyamat alatt a játékosnak el kell fogadnia a Nyereményjáték szabályait és adatvédelmi 

szabályzatát (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok). 

 
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen 

Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulást annak Szabályzatban előírt érvényességi ideje 

előtt visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból: 

- amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a 

Játékkal vagy a Szervezővel kapcsolatban bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő 

magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül 

Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen: 

- ha nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen – akár 

informatikai – visszaélést követnek el  

- ha jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti 

- ha a Szervezőt bármely módon megkárosítják vagy erre törekszenek 

- ha valamely Játékos bármely módon rosszhiszeműen jár el 

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 

A kizárt felhasználó adatait a Szervező törli, kivéve azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli 

részvétel megakadályozásához. A kizárt felhasználó a játékban a későbbiekben nem vehet részt. 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

• vezeték- és keresztnév,  

• email cím,  

• postai cím (irányítószám, település, utca, házszám) 

• telefonszám 

A Szervező a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama 

alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben 

vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezeli illetve dolgozza fel. A 

https://shop.mad-wine.com/


Szervező a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a 

nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli. 

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

 

A Játék 2021. november 6. napján  00 óra 00 perc-kor kezdődik  és 2021. december 18. napján 00. 

óra 00 perc-ig tart, azon vásárlók között, akik fenti időtartam alatt legalább egyszer vásárolnak 

TVRTKO okosbort, és a Játék feltételeit teljesítik. 

A Játékosok a megjelölt kezdő és záró időpontok között tudnak a Játékban részt venni. 

5. NYEREMÉNY 

 

A Szervező az alábbi nyereményeket sorolja ki: 

10 x 1 db dedikált Vujity Tvrtko – Aloha c. könyv 

A Játék fődíja: 1 db 2 személy részére szóló exkluzív élményekben gazdag 2 éjszakára szóló mádi 

hétvége, a Hotel Botrytisben (3909 Mád, Batthyány u. 10.), mely felhasználható 2022. december 31. 

napjáig, a Szervezővel előre egyeztetett időpontban. 

 

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos 

kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, 

azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi 

jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül. 

 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 

jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 

esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: 

útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek 

megfizetését. 

 

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.  

 

6. SORSOLÁS 

 

A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (3909 Mád, Hunyadi J. u. 2.). 

A sorsolás 2021. december 20 napján 10.00 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő 

számítógépes programmal (random.org), a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, 

melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. 

A sorsolás alkalmával a nyereményhez 5 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a 

nyereményre nem jogosult, a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban 

nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is 

léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen 

álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező 

tulajdonában marad. 

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra, tehát egy Játékos egy 

adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult. 

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban 

meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. 

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 7 

munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes 

válik jogosulttá a nyereményre. 

  



7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE 

A Szervező a hivatalos Facebook oldalán oldalán teszi közzé a sorsolás napján a nyertes Játékosok nevét 

valamint a Szervező a nyertest vásárlás során megadott e-mail címén is értesíti. Szervező fenntartja a 

jogot, hogy publikálja a nyertes nevét a Facebook oldalon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a 

nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.  

 

A sikeres kapcsolatfelvételt követően a Szervező tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének pontos 

feltételeiről, helyszínéről és határidejéről. A nyertes által megadott személyes adatok 

hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem 

vállal. 

Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való 

részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, 

a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a 

nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. 

A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk/nyugta/számla bemutatásával/beküldésével tudnia kell 

igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek 

A Játékos pályázata beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és 

filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár 

részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- 

és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. 

 

8. A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTVÉTELE 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel a Szervező email-ben vagy telefonon egyezteti. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 

tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a sorsolást követő 30 napon belül meghiúsul, a nyeremény a 

továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

9. ADATKEZELÉS 

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt 

vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

• nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a 

Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének 

kommunikációjában azt felhasználja a sorsolást követő 90 napig; 

• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését; 

• a nyertes Játékos(ok) adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli 

kötelezettségek teljesítése érdekében a jogszabályokban meghatározott elévülési ideig 

megőrizze. 

• nyertesség esetén, ha a Játékos nyereményének átvételeként a személyes átvétel helyett a postai 

úton történő kézbesítést választja, a nevét és lakcímét megadja a Szervező számára. Szervező 

ezeket a személyes adatokat a sorsolást követő 30 napig tárolja. 

Az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező 

lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, 

kérje azok törlését vagy helyesbítését, vagy jelezze az adatkezelési hozzájárulás visszavonását 

elektronikus levél útján a webshop@madwine.hu email címen vagy írásban postai úton a Mad Wine 

Kft. 3909 Mád, Hunyadi János u. 2. postai címen. 

A nyertes Játékosok a random.org (üzemeltető: Randomness and Integrity Services Ltd.; székhely: 

Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767, Ireland; Cégjegyzékszám: 489434, 

Adószám: IE 9769936F) rendszerének igénybevételével kerülnek kisorsolásra.  

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket valamint a Mad Wine Kft. adatvédelmi nyilatkozatát 

elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti. 

Adatkezelési nyilatkozat 



A Játékos hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező adatfeldolgozója a játék 

lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. 

Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli.  

Az adatszolgáltatás önkéntes, Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése 

esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó kivételével – nem 

továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.  

 

A Játékban résztvevő Játékosok pályázatuk során tevőlegesen elfogadják és tudomásul veszik a Játék 

hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint azt, hogy a Játékban résztvevő minden 

Játékos megadja a marketingcélú hozzájárulását, és kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy  

• az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával egy időben tevőlegesen 

elfogadott adatvédelmi tájékoztató alapján történik, a Játékos ez alapján adja meg a hozzájárulást az 

adatkezelés tekintetében.  

• Az adataik feldolgozását a MAD WINE KFT. végzi, 

• a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű 

információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 

• megadott személyes adataikat a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, 

hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, a Játékosok tájékoztatása érdekében célhoz kötötten kezelje és 

felhasználja;  

• Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a 

Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve 

hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár 

részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; 

• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 

rendelkezését.  

 

Jelen Játék Adatkezelője, és Adatfeldolgozója a Szervező. 

Az adatkezelés jogalapja: A Játékosok hozzájárulása. 

A Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, az adatvédelmi 

szabályzat elfogadásával, a játékszabályzat elfogadásával, illetve a személyes adatok önkéntes 

megadásával adja meg. 

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 

részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 

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

megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok 

kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.  

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt az adatainak a Szervező adatbázisából törlése 

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

Játékos részvételét. 

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt 

érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig. 

 

10. FELELŐSSÉG 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási 

késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, 

vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk 

viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek 

általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és 

anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 



 

A Szervező a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való 

részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből. A Játékos a Játékban 

történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a 

nyertesekkel kapcsolatos, bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. 

 

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott 

célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá 

felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot 

tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta 

kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy 

kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból 

adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el, valótlan, pontatlan adatokat adott meg, vagy 

a megadott adatok alapján nem volt elérhető. 

 

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő email 

címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet, vagy üzenetet nem olvassa el, vagy 

nem kapja meg. 

 

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített 

Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok 

miatt. 

 

A Játék nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a Szervező kötelezettsége.  

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A nyeremények átadásának késedelméért a Szervező, és a Szervező további megbízottai a nyertesek felé 

semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak.  

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi 

keretek között érvényesítheti. Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a 

felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

 

11. VIS MAJOR 

 

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező 

részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle 

független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt 

kötelezettségeinek teljesítését.  

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy 

részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése 

alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.  

Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek 

létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.  

A vis major esetet a https://shop.mad-wine.com/ weboldalon kell megjeleníteni. 

  

https://shop.mad-wine.com/


 

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a 

Játékszabályzatot a Szervező módosítja, a Játékost erről előzetesen e-mail címére küldött értesítésben 

tájékoztatja. Amennyiben a tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását a Szervező 

adatkezeléséhez, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekinti. Amennyiben az előbbi 

tájékoztató e-mailt követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását adatkezeléshez, akkor a 

Szervező a jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint jár el. 
 

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a https://shop.mad-

wine.com/  weboldalon. 

 

A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok 

személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint. 

 

A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában 

vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal 
egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen 

előírásokat betartják. 

 

A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek. 

 

A Játékosok panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle 

telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá 

benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Játékost tájékoztatja. 

 

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni írjon üzenetet a Szervező e-mail címére: 

webshop@madwine.hu 

https://shop.mad-wine.com/
https://shop.mad-wine.com/

