
BioCo Őszi Élményvadászat Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Játék megnevezése, alapvető adatai
BioCo – “Őszi Élményvadászat” Social Media Nyereményjáték (továbbiakban Játék).

A BioCo – “Őszi Élményvadászat” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a BioCo

Magyarország Kft. (Székhely: 3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.,) (”Szervező” „Adatkezelő”)

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező
által megbízott ügynökség, az sxm-Network Kft. (székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.). (”Lebonyolító”

vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

Játékos
A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által

kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes

magyar állampolgár vehet részt. (”Játékos” vagy ”Résztvevő”).

A Játék időtartama, helyszíne

A Játék 2022. szeptember 12. - 2022. október 03. 24:00 percig tart a FACEBOOK felületén, a

https://www.facebook.com/biocovitaminok oldalon (továbbiakban Oldal). A Játékhoz kapcsolódóan a

Szervezés és Lebonyolító egy Információs felületet (Microsite) is üzemeltet a játék időtartama alatt a

https://www.elmenyvadaszat.bioco.hu/ webcímen, melyen a Játékosok informálódhatnak a játék

menetéről, a nyereményekről és a kihívásokról.

A Játék rövid ismertetése és menete

A Játék időtartama alatt az Oldalon a Lebonyolító minden nap közzétesz egy feladatot (továbbiakban:

Kihívás), melyre a Játékos a közzétett feladatban kihirdetett aktivitással reagálhat (továbbiakban:

Komment vagy Aktivitás).

A Szervező által feltett kérdés(ek) helyes megválaszolásával vagy az aktuális Kihívás kapcsán

meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a

Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vehet a sorsolásokon.

Amennyiben a Játékos Aktivitása megfelel a napi Kihívásban kiírt feladat megoldásának, a Játékos 1

nevezéssel kerül be a sorsolási kalapba. A játék során minden nap a napi Kihívásra adott megfelelő
Aktivitással 1-1 újabb nevezést szerezhet a Játékos, azaz a Játék időtartama alatt egy Játékos az

Aktivitásaival maximálisan 22 db. nevezést szerezhet.

https://www.elmenyvadaszat.bioco.hu/


Amennyiben a Játékos a játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódó Microsite-on keresztül

feliratkozik a játékhoz kapcsolódó Napi Hírlevélre, és a feliratkozása a Játék lezárásakor aktív, egy extra

nevezést kap a Fődíj sorsoláson a meglévő nevezései mellé.

Az időszakos sorsolásokon az adott heti időszakban kiírt kihívások teljesítői vesznek részt. Azaz:

● 1.hét 2022. szeptember 12-18.; a sorsoláson a tárgyidőszakban kiírt kihívásokra adott

érvényes, 2022. szeptember 18. 23:59 percig beérkezett nevezések vesznek részt.

● 2.hét 2022. szeptember 19-25.; a sorsoláson a tárgyidőszakban kiírt kihívásokra adott

érvényes, 2022. szeptember 25. 23:59 percig beérkezett nevezések vesznek részt.

● 3.hét 2022. szeptember 26-október 03.; a sorsoláson a tárgyidőszakban kiírt kihívásokra adott

érvényes, 2022. október 03. 23:59 percig beérkezett nevezések vesznek részt.

A Fődíj sorsolásán a Játék során bármelyik kihívásra a Játék időtartama (2022. szeptember 12 -

október 03. 24:00 percig) alatt bármikor megszerzett érvényes nevezések vesznek részt, plusz a napi

hírlevél feliratkozás extra nevezése.

A Szervező és Lebonyolító a feltett kérdés megválaszolásához, vagy a napi Kihívás egyéb Aktivitással

történő teljesítéséhez segítséget nem köteles adni.

A Játékban a napi Kihívás teljesítése kizárólag a Kihívás posztban meghatározott Aktivitással, a

Facebook felületén keresztül érhető el, más csatornán vagy módon a Szervező és a Lebonyolító sem

fogad teljesítéseket.

Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a napi Kihívás teljesítésének érdekében kifejtett

Aktivitásáról Szervező és Lebonyolító kizárólagos joga eldönteni, hogy megfelel-e a Kihívás

teljesítéséhez szükséges Aktivitásnak, ilyen módon beleszámít-e a Játékos nevezéseibe.

A Szervező a jelen Játékszabályzat részeként a kapcsolódó adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást

is közzéteszi, az mindenki által megismerhető. Ezért úgy tekintendő, hogy a kommentelő az Aktivitás

közzétételét megelőzően azt megismerte és e körben az Aktivitás közzététele a kapcsolódó

adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül.

Nyeremények

Fődíj

A játék fődíja elsődlegesen: Az 1000 Út Utazási iroda által szervezett, 1.000.000,- forint értékű:

Kappadókia – csoportos körutazás -  2 fő részére biztosított 8 napos/7 éjszakás utazás, mely 2023.

május 10-től 17-ig kerül megszervezésre.

A Fődíj tartalmazza: a nemzetközi és belföldi repülőjegyet, fejenként 8 kg kézipoggyásszal és 23 kg

feladott poggyásszal, a Turkish Airlines járataival a megadott útvonalon, turista osztályon

7 éj szállást helyi 4*-os szállodákban, kétágyas szobában félpanziót (reggeli és vacsora, italok nélkül)

a transzfereket légkondicionált autóbusszal az alábbi leírásban (“Részletes program) szereplő
programokat és szükséges belépőket, hőlégballonos repülést (időjárásfüggő!), magyar nyelvű
idegenvezetést

A fődíj nem tartalmazza: a borravalókat,  az útlemondási biztosítást (Covid fedezettel), egyéb

fakultatív programokat, BBP utasbiztosítást (EUB Biztosító).



A fődíj igénybevételére az utazást szervező 1000 Út Utazási Iroda ÁSZF-ben és szabályzataiban

foglaltak az irányadók, melyet a nyertes az átvétellel tudomásul vesz.

Részletes programtervezet:

1. nap: Budapest – Kayseri

Utazás Budapestről menetrendszerinti járattal, átszállással Kayseribe, Kappadókiába.

Érkezés után transzfer a szállodába, Vacsora ás szállás Kappadókiában (3 éj).

2. nap: Göreme

Reggeli után megkezdjük az ismerkedésünket Kappadókiával. Elsőként a Göreme Nemzeti

Parkban található freskókkal díszített, híres és egyedülálló barlangtemplomokat látogatjuk meg,

amelyek az UNESCO világörökségi listán is szerepelnek. A természet csodái vesznek körül minket,

a természet igazán megmutatta micsoda fantáziával bír. A táj, sziklafalakból, tufapiramisokból,

kúpokból áll melyek a sok lyukkal egy hangyabolyra emlékeztetnek minket. Következő
megállónk a Simeon völgyben, más nevén a Szerzetesek völgyében, vagy népszerűbb, ismertebb

nevén a „tündérkényények völgyében” lesz. Ez a vidék mindenkit ámulatba ejt a csoportokban álló

tíz méter magas tufakúpjaival. Uchisarban az egyik legnagyobb tufakúpnál tárul elénk a legszebb

panoráma. A nap végén meglátogatunk egy szőnyegszövő műhelyt, ahol helyben előállított

anyagokból (selyem, gyapjú és pamut) készülnek a szőnyegek. Avanosban, a fazekasoknál is

megállunk és teszünk egy sétát. Vacsora a szállodában.

3. nap: Ihlara-völgy

Kora hajnalban hőlégballonos repülés a tufakúpok felett (időjárásfüggő!), majd reggeli a

szállodában, azután szabadidő vagy fakultatív kirándulás az Ihlara-völgybe. A tájat egy

vulkáni tevékenység alakította ilyenné, amely a kitörések alkalmával vulkáni hamuval borította

be a környezetét. Az első emberek először a VII. században telepedtek meg a környéken.

Kappadókia területe ezernyi látnivalót kínál, holdbéli tája különleges formáival, alakzataival,

ember alkotta barlangjaival, templomaival, vonzza a látogatókat. Felkeressük az Ihlaravölgyet és

a földalatti várost. Vacsora a szállodában.

4. nap: Sultanhan – Mevlana kolostor – Antalya

Reggeli után magunk mögött hagyjuk Kappadókia varázslatos világát, tündérhegyeit,

barlangjait, földalatti városait, és Antalyaba indulunk. Útközben megállunk és megnézzük

a szeldzsuk időkből származó Sultanhan-i karavánszerájt, majd Kónyába utazunk a Szeldzsuk

Birodalom, az Ikoniumi Szultánság egykori fővárosába, amely ma is híres zarándokhely.

Meglátogatjuk a Mevlana kolostort, ahol a névadó perzsa költő és filozófus, Dzsalál ad-Dín Rúmí

sírja található, valamint itt alapították a kerengő dervisek rendjét is. A kolostor az Iszlám

Művészet Múzeumának is helyet ad, amely a török iparművészet remekeit mutatja be. Ezt

követően a festői Taurus (Toros)-hegységen keresztül visszatérünk a Földközi-tenger partján

lévő híres török üdülővárosba, Antalyaba. Vacsora és szállás Antalyaban (4 éj).

5. nap: Antalya – Kalpuzkaldiran vízesés

Reggelink után egész napos városnéző túrára megyünk. A Taurus (Toros)-hegység ölelésében

fekvő Antalaya-t, a Török Riviéra legszebb városát ismerjük meg. Megnézzük többek között a

város szimbólumait, az Óratornyot, a Yivli Minaretet. A Kaleici városrészben fekvő védett görög

és török házak között tett gyalogos sétánk közben több manufaktúrába, műhelybe is ellátogatunk,

megismerkedünk a helyi mesteremberek munkáival, termékeivel a török kézművesipar

remekeivel. A programunk végén, felkeressük antalaya legszebb vízesését, a Karpuzkaldiran, más

nevén Alsó-Düden vízesést is. Vacsora a szállodában.

6. nap: Pamukkale



Reggeli után szabad program vagy egész napos fakultatív kirándulás az UNESCO Világörökség

részét képező különleges természeti képződményhez, Pamukkaléba, ebéddel. A festői szépségű,

képeslapra illő hófehér mészkőmedencéket a felszín alól feltörő, domboldalról lezúduló 35°C

körüli forrásvíz hozta létre. A kalcium-hidrogén-karbonátban és szén-dioxidban gazdag

gyógyvíznek köszönhetően már az ókorban is kedvelt fürdőhely volt. Többek között az egyiptomi

királynő, Kleopátra fürdőjét is meglátogatjuk, és megismerkedünk a „Szent Város”, Hierapolisz

legendájával. Vacsora a szállodában.

7. nap: Manavgat

A mai napon szabad program. Mindenki pihenhet kedvére, vagy fakultatív hajókiránduláson vehet

részt a Manavgat-folyón. A program mecsetlátogatással kezdődik, Antalya tartományának

legnagyobb mecsetét, az isztanbuli Kék Mecset kicsinyített mását tekintjük meg. Ezután

ellátogatunk a manavgati vízeséshez, majd hajóra szállunk, és lemegyünk a folyón addig a deltáig,

ahol az édesvizű folyó és a sósvizű tenger találkozik. Kikötünk, és másfél óra

szabadidő áll rendelkezésünkre úszási lehetőséggel. Ebéd a hajón, majd visszahajózunk a

kikötőbe, és visszautazunk Antalyaba. Vacsora a szállodában. Esti fakultatív programlehetőség: a

világhírű „Anatólia Tüze” (Fire of Anatolia) látványos előadását nézhetjük meg, ahol különböző
táncstílusok (tradicionális török néptánc, kortás táncművészet, hastánc és a balett) keveredését

láthatjuk egy fergetes show műsorban. Mustafa Erdoğan 120 táncosból álló társulata már bejárta

az egész világot, most pedig Antalyaban utasaink is részesei lehetnek a varázslatnak,

körutazásunk méltó bejezéseként.

8. nap: Antalya – Budapest

Reggeli után kijelentkezés a szállodából. Transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre a

menetrend szerint.

A programok és a szállodák változtatásának jogát az 1000 Út Utazási iroda fenntartja!

A Fődíjjal kapcsolatosan Szervező rögzíti, hogy a fődíj alatt a fent részletezett, 1000 Út Utazási

Iroda által szervezett “Kappadókia – körutazás -  2 fő részére, 8 nap/7 éjszaka, időtartam: 2023.

május 10-től 17-ig”, az Utazási Iroda által kalkulált 1.000.000 Ft értékű részvételi díjának

megfizetését érti, amelyet a részvételi díjnak megfelelő értékű utazási utalvány átadásával teljesít a

nyertes felé. Az utazási utalvány készpénzre nem váltható.

Szervező a fődíjjal kapcsolatban kifejezetten rögzíti, hogy amennyiben az utazás a tervezett

időpontban, vagy a tervezett 1.000.000 forintos költségkereten belül bármely okból nem

valósítható meg, úgy a fődíjat megnyerő játékos 1.000.000 forint értékű utazási utalványa az 1000

Út Utazási Iroda feltételei szerinti más utazásra használható fel.

A Fődíjat megnyerő játékos az utalvány átvételelét követően az utazással kapcsolatosan

közvetlenül az 1000 Út Utazási Irodával kerül szerződéses viszonyba. Szervező az utalványok

átadásán túl az utazással kapcsolatos szervezési, részvételi kérdésekben nem vesz részt, a Játékos

egyéb, az utazással kapcsolatosan felmerülő költségeinek (biztosítás, ruházat, indulási helyre

történő utazás költsége, stb.) térítésére nem tarthat igényt.

További nyeremények

A játék lebonyolítása során 3 alkalommal („Heti sorsolások”) élmény- és ajándékcsomagokat

sorsolunk ki (továbbiakban: Heti Nyeremény).



A heti nyeremények a következő nyereményeket tartalmazzák:

1 hét: Kézműves Táblás Csokoládé Készítő Tanfolyam - Élménypláza csomag

2., hét: Tetőtől Talpig | Spa Csomag Pároknak - Élménypláza csomag

3. hét: Repülés Budapest-Szentendre-Dunakanyar panorámájával - Élménypláza csomag

Mindegyik heti nyeremény mellé ajándékcsomagot adunk, mely a következőket tartalmazza:

- 1 doboz 200% MULTIVITAMIN DUPLA FILMTABLETTA 100 DB

- 1 doboz BioCo C+D duo (100db-os családi csomag)

- 1 doboz BioCo Porc & Izom Csont Komplex filmtabletta (120 db Megapack)

- 1 doboz BIOCO TENGERI MAGNÉZIUM TABLETTA 90 DB

- 1 doboz BioCo TENGERI KALCIUM TABLETTA 90 DB

A játék során egyes kiemelt napi aktivitásokhoz kapcsolódóan extra nyereménycsomagok kerülnek

kisorsolásra az adott napi Kihívás helyes megoldói között. Az extra nyereménycsomagok tartalma:

- 1 doboz 200% MULTIVITAMIN DUPLA FILMTABLETTA 100 DB

- 1 doboz BIOCO TENGERI MAGNÉZIUM TABLETTA 90 DB

- 1 doboz BioCo TENGERI KALCIUM TABLETTA 90 DB

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék során további nyereménycsomagokat tegyen

elérhetővé.

Az Ajándékok kisorsolása, a nyertes értesítése

Sorsolásokra az alábbi időpontokban kerül sor a Lebonyolító telephelyén zárt sorsolás keretében

közjegyző részvétele nélkül.

1.hét 2022. szeptember 12-18.; sorsolás: 2022. szeptember 20. 15:00;

2.hét 2022.  szeptember 19-25.; sorsolás: 2022. szeptember 27. 15:00;

3.hét 2022. szeptember 26- október 03;  sorsolás: 2022. október 04. 15:00;

Fődíj sorsolás: 2022. október 07. 15:00.

A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik.

A Szervező minden Nyeremény esetében a Facebook oldalán, illetve a megadott weboldalon

közzéteszi a Nyertesek nevét, illetve közvetlenül facebook üzenetben értesíti a Nyerteseket.

Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a

kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest

(Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok

az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési

határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a

Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen

más igénnyel nem élhet.



A Játék során, minden sorsolás alkalmával egy fő kerül kisorsolásra nyertes Játékosként; és egy fő
Pótnyertesként.

A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül

sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja

át vagy postai úton küldi el.

A Nyeremény(ek) - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon

belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem

tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a

Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen

Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a

Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező
marketingkommunikációs felületein időbeli és térbeli korlátozás nélkül bemutatásra kerüljenek. A

Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi

követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a nyertes által helytelenül megadott cím miatt a

nyeremény kézbesítése nem lehetséges.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A

nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az

értesítést követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

Vegyes rendelkezések

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és

visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program

keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a

Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-,

fotó- és videó anyagokban.

A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben

kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a

Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a

Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

A Játékra tekintettel a FACEBOOK-kal szemben igény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető, az

esetlegesen érvényesített igényekre tekintettel a FACEBOOK-kal szemben Szervező áll helyt.



A jelen Játék nem a FACEBOOK támogatásával, vagy kezelésével jött létre, a jelen Játék a

FACEBOOK-TÓL független, a promócióban a FACEBOOK nem vesz részt.

A promóciót a Szervező és Lebonyolító saját kockázata és felelőssége mellett, a FACEBOOK részvétele

nélkül bonyolítja le.

A Szervező és a Lebonyolító sem várja el a Játék során, hogy a Játékos a Szervező, a Lebonyolító, vagy

az Oldal tartalmait kedvelje, vagy megossza, továbbá ismerőseit felhasználva, megjelölve vegyen részt

a Játékban, vagy a Játékban bárki idővonalát felhasználja.

A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok

esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt,

illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nem valós adatokat megadó

résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Szervező kizárólag azokat a válaszokat tekinti

érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi

felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal

a Játékossal szemben, aki

a.) a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem

tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy

b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az előző pontban meghatározott eseteket saját döntési

jogkörében bírálja el.

Az a Játékos, aki hamis adatokkal vesz részt a Játékban, vagy a Játék menetét vagy eredményét

bármilyen módon befolyásolni próbálja, megzavarja azt, vagy a jelen Szabályzat bármely

rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül Szervező, vagy Lebonyolító egyoldalú döntésével.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről a Játék során a

Játék szellemével, a Szervezővel vagy Lebonyolítóval kapcsolatosan bármilyen módon

összeférhetetlen vagy azt sértő̋ magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy

a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik válasza

• sértheti más szerzői jogait,

• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket

szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,

• pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

• a Szervező által képviselt márkára és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,

• a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,

• bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

• tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

• tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,



• tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló

törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket,

adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,

• sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem

ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat,

valamint a jóízlést.

A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező és a Lebonyolító

kizárják.

A Játékban nem vehetnek részt a Játék Szervezőjének és Lebonyolítójának tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban

közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk.

szerinti közeli hozzátartozói.

A Játék Szervezője és Lebonyolítója a Játékos által használt személyes adatok pontosságát és

helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is érvényesíthet

semmilyen jogcímen.

A nyereményként, a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan meghatározott ajándék vagy

annak elemei tekintetében a nyertes Játékos cserére, vagy készpénzzel való helyettesítésre nem

tarthat igényt.

A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a

Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges

bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező
semmilyen körülmények között nem köteles.

Amennyiben a játékossá válás feltételei bármilyen okból megdőlnek, vagy a Játékos a Játékból

kizárásra kerül, úgy az illető személy nem jogosult nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény

számára már átadásra került – köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli

felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

A nyertes Játékos FACEBOOK-profiljának neve az Oldalon és a Microsite-on közzétételre kerül a

sorsolást követő maximum 7 (hét) naptári napon belül.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a kiírásban szereplő
Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos

tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye,

üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal

ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem

kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati

kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.



Adózás
A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve ha a Nyereményjáték

kiírása ettől eltér. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi

hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a

Nyeremény(ek) átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának

esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

Adatkezelés és adatvédelem

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a

Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak

megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást

kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező
elérhetőségein.

A Játék lebonyolítása szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár, amely az Általános

Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) szabályaival, valamint a vonatkozó egyéb adatvédelmi

jogszabályokkal összhangban történik. Ennek részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték

időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem

vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a

Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

Az Adatkezelő:

BioCo Magyarország Kft. (Székhely: 3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.,) (”Szervező” „Adatkezelő”)

A kezelt személyes adatok köre:

• a Játékos Facebook profilja szerinti neve, valamint az Aktivitás tartalma;

• A játék során személyes adatai közül a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, e-mail címét, b)

a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Facebook azonosítóját

(Facebook ID), illetve a nagykorúság és cselekvőképesség ellenőrzésének céljából az Ön születési évét

és lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét. c) a nyeremény átadáshoz szükséges folyamat

miatt az Ön által megadott postai címét és telefonszámát.

Az adatkezelés célja

• a Játékban való részvétel biztosítása, nyertes kiválasztása, kapcsolattartás a Játékossal;

• a nyertesek (Facebook profil szerinti) nevének közzététele;

• a nyeremények átadása, a nyertes e minőségének ellenőrzése, ennek dokumentálása;

• a Játékkal, vagy a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő esetleges kérdések, panaszok

megválaszolása, a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele;

• a Játék lezárását követően az Adatkezelő jogi pozíciójának védelme az esetleges jogi

igényekkel szemben, valamint az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja



• a Játékban való részvétel vonatkozásában az érintett önkéntes, kifejezett és megfelelő
tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása (amelyet a Komment közzétételével fejez ki);

• a nyertesek nevének közzététele vonatkozásában a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a Játék

hiteles, nyereményjátékok szervezetésére vonatkozó etikai előírásai szerinti, átlátható

lebonyolításához fűződő jogos érdeke;

• kérdések, panaszok megválaszolása, érintetti jogok gyakorlása kapcsán az Adatkezelő ezen

kérdések, panaszok megválaszolásához fűződő jogos érdeke, a GDPR szerinti érintetti jogok

gyakorlása esetén a GDPR-ból fakadó jogi kötelezettségei teljesítése;

• jogi pozíciónk védelme, jogi igényeink érvényesítése kapcsán az ehhez fűződő jogos

érdekünk.

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A Játékban való részvétellel, a nyeremény átadásával összefüggésben kezelt személyes adatokat a

Játék sikeres lebonyolításáig, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet pedig a számviteli bizonylatokra

vonatkozó kötelező jogszabályi megőrzési időn keresztül őrizzük meg.

A panaszokkal, kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatos személyes adatokat, valamint azon adatokat,

amelyek valamely jogi igény szempontjából később jelentőséggel bírhatnak, a Játék lezárásától

számított 5 éves, polgári jogi elévülési időn belül őrizzük meg.

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés kapcsán az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az

Adatfeldolgozó a Játék gyakorlati megvalósításában nyújt segítséget az Adatkezelő számára. Az

adatfeldolgozó adatai:

sxm-Network Kft. (székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.). (”Lebonyolító” „Adatfeldolgozó”).

A személyes adatok Európai Unión kívüli címzett részére nem kerülnek továbbításra.

Fentiek alapján a nyertesek neve a Szervező Facebook oldalán közzétételre kerül, e vonatkozásban a

Facebook önálló adatkezelőnek minősül.

A Játék Microsite felületén Játékosnak lehetősége van a BioCo hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre

való feliratkozás nem feltétele a Játékban való részvételnek. Adatkezelési szempontból a hírlevél

feliratkozás tekintetében a BioCo Magyarország Kft. Adatkezelési Tájékoztatója az irányadó.

(https://www.bioco.hu/adatkezelesi_tajekoztato/)

Az érintett Facebook profil szerinti, a Játékhoz szükséges adatainak forrása a Facebook.

Érintetti jogok

Önt a fentiekben meghatározott adatkezelésekkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok

helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon

Adatkezelések kapcsán, ahol az Adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat

személyes adatai kezelése ellen, amely jogára jelen pont útján kifejezetten is felhívjuk a figyelmét!

Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban (pl. email-ben, pdf

fájlban) történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az Adatkezelés jogalapját az

Ön hozzájárulása képezi.

Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a

jogorvoslathoz való jog is.



A jogok gyakorlására az „Adatkezelő” pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül van

lehetőség. Kérjük, kérelmét röviden és minél egyértelműbben szíveskedjen megfogalmazni, hogy azt

tartalma szerint el tudjuk bírálni és a szükséges lépéseket megtehessük.

Az Adatkezelő minden beérkező panaszt, kérelmet annak kézhezvételét követő egy hónapon belül

érdemben megválaszol és a szükséges intézkedéseket megteszi. Ez a határidő a kérelem

összetettségére, vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbítható, amely

határidő-hosszabbításról Önt az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül

tájékoztatja.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő
kezeli-e és miként.

Ön bármikor kérelmezheti, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy

• milyen adatokat kezelünk;

• mi az adatkezelés célja;

• mely címzettek részére adjuk át személyes adatait;

• mennyi ideig tároljuk személyes adatait;

• milyen jogai vannak az adatkezeléssel összefüggésben; és

• továbbítjuk-e Személyes adatait az Európai Unión kívüli országba vagy szervezet részére és

amennyiben igen, milyen további garanciák vállalásával védjük az Ön személyes adatait.

A hozzáféréshez való jog gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatai

másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában

– az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre.

Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen

mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését

szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az általunk kezelt személyes adatok helytelenek, kérelmezheti az

érintett adatok módosítását vagy frissítését. Amennyiben módunkban áll, a változásokról személyes

adatok címzettjeit is tájékoztatjuk. Külön kérelem esetén listát küldünk azokról a címzettekről,

amelyeket a változásról tájékoztattunk.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Érintettként jogosult arra, hogy személyes adatait „elfeledjék”.

Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, késedelem nélkül töröljük a

személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

• az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből

azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

• olyan Adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az

Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre;

• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

• jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat más személlyel (ti. valamely címzettel,) is

közöltük, akkor a törlést követően haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az

nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk

Önt ezen címzettekről.



Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek olyan esetek, amikor nem vagyunk kötelesek a Személyes adatok

törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik

továbbá azon jogszabályi előírások, amelyek alapján meghatározott időtartamon keresztül kötelesek

vagyunk megőrizni bizonyos dokumentumokat (pl. a számviteli törvény előírásai alapján).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább

egy teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

• már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos

indokaival szemben.

Amikor az adatkezelést korlátozzuk, a korlátozással érintett személyes adatokon a tárolás kivételével

semmilyen egyéb műveletet nem végzünk. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés nem korlátozható, ha az

adatkezelés jogi igényeink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak

védelme céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. Amennyiben a jelen joggal

érintett személyes adatokat más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közöltük, az

adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem

lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt

ezen címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelése jogos érdekünk alapján történik, Ön bármikor tiltakozhat az

adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén töröljük az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat,

kivéve, ha

• az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek

az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy

• az adatkezelés jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódik.

Azt, hogy az előző két pontban foglalt valamely körülmény fennáll-e, eseti alapon mérlegeljük és e

körben bennünket terhel a bizonyítási kötelezettség.



Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult ara, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt,

széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is,

hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsuk, amennyiben az általunk végzett

adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének email csatolmány útján, pdf

formátumban teszünk eleget.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Reméljük, hogy soha nem adunk okot arra, hogy panaszt kelljen benyújtania a személyes adatok

általunk történő kezelése miatt. Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatjuk Önt hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jogáról, az alábbiak szerint.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi

jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseit, jogában áll a

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam

illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH

elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett

jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat, ha

• úgy gondolja, hogy jogellenesen kezeljük a személyes adatait (közvetlenül is lehet bírósághoz

fordulni, nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);

• a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen Ön fellebbezni kíván;

• a NAIH nem foglalkozik az Ön panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a

benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két

esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell lefolytatni).

Bírósági eljárást a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt

kezdeményezhet (az Ön választásától függően). További információkat a magyar bíróságokról a

következő linken talál: https://birosag.hu

Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során profilalkotás nem történik. Automatizált döntéshozatal

annyiban történik, hogy a nyertesek sorsolására mesterséges intelligencia segítségével kerül sor.

Záró rendelkezések.

A Játék nem minősül szerencsejátéknak, vagy ajándéksorsolásnak, kizárólag promóciós játéknak

tekinthető.

A Szervező és a Lebonyolító a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításában

nem vesz részt.

https://birosag.hu


A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért

a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges

hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható

események (vis maior) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható

módon következtek be.

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos

adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult

korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből,

valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk

tekintetében.

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden

felelősséget kizár.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a

Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a

Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook

oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége,

hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Lőrinci, 2022.09.12.

BioCo Magyarország Kft.

Szervező


