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„FoglaljOrvost – 10 éves születésnapi nyereményjáték” - FoglaljOrvost Részvételi- és Játékszabályzat és 
Adatvédelmi tájékoztató 

 

1. A Nyereményjáték szervezője és egyben lebonyolítója adatai 

A Nyereményjáték szervezője: Az „FoglaljOrvost - 10 éves születésnapi nyereményjáték” elnevezésű 
nyereményjáték (a továbbiakban a „Nyereményjáték/Játék”) szervezője a Foglaljorvost Online Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.; cégjegyzékszám: Cg. 12-09-
009222; a továbbiakban:"Szervező"), mint a www.foglaljorvost.hu domain alatt elérhető szolgáltatás 
üzemeltetője. 

A Nyereményjáték neve: FoglaljOrvost – 10 éves születésnapi nyereményjáték 

A Nyereményjáték időtartama: a Nyereményjáték 2021. 05.04. napján 10 óra 00 perctől 2021. 06.15. napján 
15 óra 00 percig tart (UTC+2 óra, magyarországi időzóna szerint). A hálózati sebesség függvényében a 
kezdés időpontja eltérhet. Ezen időszak előtti és utáni időpontban történt foglalások nem vesznek részt a 
Játékban. 

A játéban történő részvétel önkéntes és ingyenes. A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen 
Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatot. 

2. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei 

Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított 
érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a jelen 
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet 
részt, aki a www.foglaljorvost.hu internetes oldalon (”Weboldal”) regisztrációval („Regisztráció”) rendelkezik, 
és aki a Játék 1. pontban írt időtartama alatt  

 
• legalább 1 (egy) db a nyereményjáték záró időpontjáig érvényes időpont foglalást lead a Weboldalon 

szereplő bármely magánorvoshoz. Érvényes időpont foglalásnak minősül, ha a Játékos által leadott 
időpont foglalás a Játék 1. pontban meghatározott záró időpontját megelőző időpontra szól és a játékos 
megjelenik az adott ellátáson, illetve annak ellenértékét kiegyenlíti az ellátást nyújtó orvos/klinika felé. 

  
 (a továbbiakban a fenti időpontfoglalás megnevezése: ”Pályázat”). 
  

Ha az adott foglalás a Szervező és a Játékos hibáján kívül nem valósul meg (pl.: orvos lemondja vagy akár 
az orvos akár a Játékos a Játék időtartamán túli időpontra módosítja az időpontot, vagy nem jelenik meg az 
orvos az időponton, stb.) az adott Pályázat érvénytelennek minősül, azaz nem vesz részt a sorsoláson. 

 

Egy Játékos 1 (egy) db Regisztrációval vehet részt a Nyereményjátékban, ugyanakkor Szervező felhívja 
a Játékosok figyelmét, hogy egy Játékos a Nyereményjáték teljes időtartama alatt korlátlan számú 
érvényes Pályázatot küldhet be a Nyereményjátékba. Minden, jelen játékszabályzatban foglaltaknak 
megfelelő, beküldött Pályázat a beküldött Pályázatok számával egyenesen arányosan növelheti a 
Játékos esélyeit a Nyeremények sorsolásán. 

A FoglaljOrvost.hu partnerek (ellátást végző magánklinikák és magánorvosaik) listája folyamatosan 
változik. Az aktuális állapot a foglaljorvost.hu/orvosok weboldalon tekinthető meg. 

A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek 
azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai 
problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen 
felelősség nem terheli. 

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a 
Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 
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Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból. 

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-
mail címük felhasználásával küldenek be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által 
regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat 
jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának 
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például 
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a 
hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e 
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Nyereményjáték nyereményeit biztosító 
társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a 
Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a 
Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással 
megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő 
részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják 
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési 
esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem 
valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját 
nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy 
Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a 
Szervezőnek okoztak. 

3. Sorsolás 

Minden Játékos, aki a Nyereményjáték teljes időtartama alatt (2021.05.04. 10:00 és 2021.06.15. 15:00 között) 
legalább 1 (egy) db érvényes Pályázatot beküldött a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően és ő 
maga is, mint Játékos megfelel a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek (továbbá nem küld e-mailt arról, 
hogy a Játékban nem kíván részt venni), részt vesz a Nyereményjáték sorsolásán, melyre 2021.06.17-én 
10:00 órakor kerül sor.  

A sorsolás helyszíne: a Szervező Budapest, 1085, József körút 33.sz. alatti irodája. A sorsolás nem nyilvános. 

A sorsolás módja: gépi sorsolás, számítógépes program segítségével, véletlengenerátor alkalmazásával, 
háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében.  

A sorsoláson minden, jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékos annyi Pályázattal 
vehet részt, ahány érvényes Pályázattal a sorsolás időpontjában rendelkezik, de egy Játékos a 15 
(tizenöt) Nyeremény közül csak az egyiket nyerheti meg. 

Szervező a sorsoláson összesen 15 (tizenöt) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek 
abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékosok Pályázata bármely 
okból érvénytelen vagy a nyertes Játékosok a Játékból a Pályázatukkal összefüggő egyéb okból kizárásra 
kerülnek vagy a Nyereményre jogosító utalvány azért nem küldhető meg vagy adható át a részére, mert az 
ahhoz szükséges nyilatkozat eredeti példányának elektronikus másolatát (scan, fotó) elektronikus (email) úton 
a kiértesítés napjától számított 5 munkanapon belül nem küldi meg Szervezőnek a Szervező által küldött 
email-es értesítés válaszaként. Feltétel továbbá, hogy a tartaléknyertesek Pályázata mindenben megfelel a 
jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi és érvényességi feltételeknek. A tartaléknyertesek a 
kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő 
tartaléknyertes pályázata kizárásra kerül. 
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4. A sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet készít, amelyet két tanú hitelesít. Nyeremények, nyeremények 
átvétele 

A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

• Nyeremények: Az alábbi összesen 15 db (1-1 darab nyertesenként) a Szervező partnereinél igénybe 
vehető megadott ellátásra jogosító utalvány 

Utalvány milyen szolgáltatásra váltható be Beváltás helye Beváltás időtartama 

Éves nőgyógyászati szűrővizsgálat Dr. Zinner 
Balázs-nál 

Zinner Bt. – ellátás helye: 1052 Budapest, 
V. kerület, Régiposta u. 2. VI/59. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Éves nőgyógyászati szűrővizsgálat Dr. Zinner 
Balázs-nál 

Zinner Bt. – ellátás helye: 1052 Budapest, 
V. kerület, Régiposta u. 2. VI/59. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Éves nőgyógyászati szűrővizsgálat Dr. Zinner 
Balázs-nál 

Zinner Bt. – ellátás helye: 1052 Budapest, 
V. kerület, Régiposta u. 2. VI/59. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Post-Covid kardiológiai szűrés (EKG, 
szívultrahang vizsgálat, szakorvosi vélemény 
+troponin szint) a Globe Medical Center-ben 

Globe Medical Center Kft. – ellátás helye: 
1055 Budapest, V. kerület, Szalay utca 2. 
Mfszt. 1. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Bőrgyógyászati melanómaszűrés+S100 
tumormarker laborvizsgálat a Globe Medical 
Center-ben 

Globe Medical Center Kft. – ellátás helye: 
1055 Budapest, V. kerület, Szalay utca 2. 
Mfszt. 1. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

2 fő részére szóló Covid-19 IgG 
(ellenanyagszint vizsgálat) a Globe Medical 
Center-ben 

Globe Medical Center Kft. – ellátás helye: 
1055 Budapest, V. kerület, Szalay utca 2. 
Mfszt. 1. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

1 órás dietetikai konzultáció testösszetétel 
méréssel, 3 napos mintaétrenddel + éves 
nőgyógyászati szűrés az L33 Medical-ban 

L33 Medical Kft. – ellátás helye: 1082 
Budapest, VIII. kerület, Üllői út 44. I/2. 
VAGY 2040 Budaörs, Lévai utca 33. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

1 órás dietetikai konzultáció testösszetétel 
méréssel, 3 napos mintaétrenddel + választott 
ultrahang vizsgálat (has-kismedence, carotis, 
pajzsmirigy, emlő) szűrés az L33 Medical-ban 

L33 Medical Kft. – ellátás helye: 1082 
Budapest, VIII. kerület, Üllői út 44. I/2. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

1 órás dietetikai konzultáció testösszetétel 
méréssel, 3 napos mintaétrenddel + 
Lasersebészeti kisbeavatkozás? (pl: 
anyajegy/bőrkinövés eltávolítás) szűrés az L33 
Medical-ban 

L33 Medical Kft. – ellátás helye: 1082 
Budapest, VIII. kerület, Üllői út 44. I/2. 
VAGY 2040 Budaörs, Lévai utca 33. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat az Urania 
Medical-ban 

Urania Medical Kft. – ellátás helye: 1088 
Budapest, VIII. kerület, Rákóczi út 19. 1. 
emelet 9. 88-as kapucsengő 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Endokrinológiai szakorvosi vizsgálat az Urania 
Medical-ban 

Urania Medical Kft. – ellátás helye: 1088 
Budapest, VIII. kerület, Rákóczi út 19. 1. 
emelet 9. 88-as kapucsengő 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Éves nőgyógyászati szűrővizsgálat az Urania 
Medical-ban 

Urania Medical Kft. – ellátás helye: 1088 
Budapest, VIII. kerület, Rákóczi út 19. 1. 
emelet 9. 88-as kapucsengő 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat a Baross 
Egészségközpont-ban 

Baross-Központ Kft. – ellátás helye: 1165 
Budapest, XVI. kerület, Baross Gábor 
utca 40. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

Reumatológiai szakorvosi vizsgálat a Baross 
Egészségközpont-ban 

Baross-Központ Kft. – ellátás helye: 1165 
Budapest, XVI. kerület, Baross Gábor 
utca 40. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 

1 órás gyógymasszázs Pál István Gábor-hoz a 
Baross Egészségközpont-ban 

Baross-Központ Kft. – ellátás helye: 1165 
Budapest, XVI. kerület, Baross Gábor 
utca 40. 

felhasználható 2021.12.31-ig az ellátást 
nyújtó intézmény nyitvatartásának és 
rendelkezésre állásának függvényében. 
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A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, a beváltás helye nem 
változtatható meg, és készpénzre át nem váltható, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen 
módon nem értékesíthető tovább, az utalvány érvényességi ideje nem hosszabbítható meg, annak cseréje 
nem lehetséges. 

A Nyeremény átvétele 

Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti a Játékos által a Regisztráció 
során megadott e-mail címen, illetve telefonszámon (”Értesítés”). A nyertes Játékos az 
office@foglaljorvost.hu e-mail címre küldött válaszként köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) 
munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést és megküldeni a kitöltött részvételi nyilatkozat aláírt 
másolatát (scan, fotó), mellyel igazolja, hogy igényt tart a Nyereményre és vállalja, hogy a nyertes 
Pályázatra vonatkozó számlát - amennyiben azt Szervező a pályázat érvényességének ellenőrzése 
céljából kéri - a Szervező felhívásától számított 3 munkanapon belül e-mailben megküldi részére 
(egészségügyi adat kitakarásával). Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem 
igazolja vissza a jelen pontban meghatározott módon, úgy a nyertes Játékos és Pályázata kizárásra kerül, és 
Szervező a tartaléknyertest értesíti az Értesítés nyertes Játékos általi visszaigazolására rendelkezésére álló 
5 (öt) munkanap eredménytelen elteltét követő 5 (öt) munkanapon belül. A tartaléknyertes Játékos a jelen 
pontban foglaltaknak megfelelően köteles visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes Játékos nem 
tart igényt a Nyereményre és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon nem igazolja vissza az 
Értesítést, azzal elveszti a Nyeremény átvételére történő jogosultságát, Pályázata kizárásra kerül, és Szervező 
a Nyereményt a tartaléknyertesnek adja át. Amennyiben a tartaléknyertes a fenti határidőn belül az Értesítést 
nem igazolja vissza a jelen pontban meghatározott módon, vagy a Nyereményt nem veszi át, azt 
visszautasítja, úgy a tartaléknyertes és Pályázata a Játékból kizárásra kerül, és a Nyeremény nem kerül 
átadásra. 

Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a 
Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán (ide értve a Regisztrációt is) vagy az Értesítés 
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot 
beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos 
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

5. Adók és közterhek 

A Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező 
vállalja. 

A Nyeremények átvételével összefüggésben, továbbá a Játékosnak felróható okból felmerülő, valamint a jelen 
játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik. 

6. Adatvédelem 

A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a jelen Játékszabályzat elfogadásával és hozzájárulása megadásával 
kijelenti, hogy az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete 
(2016. április 27.)(„GDPR”) szerinti adatvédelmi tájékoztatást, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és 
megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás 
birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a jelen Játékszabályzatban rögzített célból 
és formában kezelje, az alábbiak szerint. 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. 
 
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja 
meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A Nyereményjáték során a Játékosok személyes adatait – a nyerteseket leszámítva – a Szervező külön 
adatbázisban nem kezeli, a Játékosoknak – a nyertes Játékosok kivételével a Nyereményjáték során a 
Regisztráció során megadott adatokon kívül személyes adatokat nem kell megadniuk. A személyes adatok 
kezelése a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és 
adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából történik. 
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A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén a FoglaljOrvost.hu oldalon történt regisztrációjuk 
során korábban megadott személyes adataikat (e-mail cím, telefonszám) a Szervező a kapcsolatfelvételhez 
felhasználja. 

A nyertes Játékosok személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a Szervező a nyertes Játékosokkal való 
kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezeli a Nyeremények átadásáig, 
míg a jogszabály által előírt esetekben az ott meghatározott adatokat ennél hosszabb ideig, így az adó és 
számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint 5 
éves, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott 8 éves időtartamig. 

A Nyereményjáték során folytatott adatkezelés tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek. A Szervező 
adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) a). 

A Játékosok adatait a Szervező jelen Nyereményjáték lebonyolítása során felhasználja. A Szervező vállalja, 
hogy az adatokat bizalmasan kezeli, és harmadik személynek nem adja tovább. 

Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek 
adataik kezeléséről az adatvedelem@foglaljorvost.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a 
személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásának joga is. A Játékos a 
tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az 
adatkezelés korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. Az 
adatkezelő az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával jár el. 

 
Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén 
az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. 

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt az adatainak a törlése a 
Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a 
Játékos részvételét. 

A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok külön hozzájárulása alapján  amennyiben a Szervező úgy dönt, 
hogy a nyereményeket személyesen adja át, a honlapján, Facebookprofilján közzéteheti a nyertes nevét. 
Játékosok egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy a díjak nyerteseiről és nyereményeikről fénykép, illetve – a 
Szervező döntése alapján – videó felvétel készüljön és a felvételt a Szervező felhasználja és közzétegye 
különösen a Weboldalon (www.foglaljorvost.hu), a Facebook (https://www.facebook.com/FoglaljOrvost) 
felületein. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár 
a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat a Játékos.  

Szervező a Játékosok Nyereményjáték során tanúsított időpont foglalási szokásairól anonim, azaz oly módon, 
ami a Játékos személyes azonosítását nem teszi lehetővé, statisztikát tehet közzé a Weboldalon vagy 
Facebook oldalán. 

7. Információk a játékról 

A Játékról részletes információk a https://foglaljorvost.hu/10-eves-nyeremenyjatek weboldalon érhetők el 

A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal 
kapcsolatban az office@foglaljorvost.hu e-mail címre írhatnak. 

8. Vegyes rendelkezések  

A Játékos a Pályázat beküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi 
feltételt. A jelen szabályzat módosításának,  - ideértve a Nyereményjáték felfüggesztését vagy visszavonását 

http://www.foglaljorvost.hu/
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is, - jogát a Szervező fenntartja. A Nyereményjáték részletes leírása és a jelen játékszabályzat letölthető a 
https://foglaljorvost.hu/10-eves-nyeremenyjatek oldalról. Az esetleges módosításokról a Játékosok szintén 
ezen az oldalon értesülhetnek. 

A Nyereményjátékban történő részvételt visszavonó nyilatkozatot a Nyereményjátékban részt vevő személyek 
az office@foglaljorvost.hu email címen tehetnek. 

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való 
kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály 
megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével 
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületek, illetve az azokat működtető szervert ért 
külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, online felületeket, illetve az azokat 
működtető szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a 
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem 
vállal. 

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és online felületek (e-mail beküldés) rajta kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát 
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Szervezőnek a Nyereményjáték teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható 
mindennemű polgári jogi felelőssége a Ptk. 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint engedélyezett keretek között 
korlátozott. Ennek megfelelően a Szervező a Nyereményjáték teljesítésével kapcsolatos, vagy annak 
következtében akár harmadik személyek, akár a Játékos oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért 
való felelősségét kizárja (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint 
egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget).  

Szervező a Nyeremények tekintetében felelősséget nem vállal, a nyertes bármilyen igényét jogszabályi 
keretek között a Nyeremény a nyereményt biztosító (ellátást végző) szolgáltatóval szemben érvényesítheti. 

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékos által megadott email- címre küldött üzenetet 
kézbesítettnek kell tekinteni.  

A jelen Nyereményjátékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó. 

 
 
Budapest, 2021. április 28. 

Foglaljorvost Online Kft. 
Szervező 
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