
 

 

“Love	is	in	the	air”	Nyereményjáték 
NYEREMÉNYJÁTÉK	SZABÁLYZAT 
Leírás	és	részvételi	feltételek 
2018.02. 12. 
	1.	Általános	rendelkezések 
A “Love is in the air” Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) Szervezője a 
SAUSKA & TÁRSA Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró utca 1.). 
A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 
feladatokat a Szervező látja el. 
2.	Nyereményjáték	felhívó	szöveg,	mechanizmusa	és	részvételi	feltételek	

Nyereményjáték	felhívó	szövege	

“Love is in the air”, mi pedig régen játszottunk! Kérdésünk: mi a kedvenc okod, vagy 
ürügyed a pezsgőbontásra? Romantikus vacsora? Vége a vizsgaidőszaknak? Indul a Trónok 
harca új évada? Keddig várjuk kommentben a komoly, vicces, őszinte, romantikus, spontán, 
valódi vagy kitalált indokokat. A kommentelők megnyerhetik a három Sauska pezsgő egyikét, 
egyenesen a Bálint-napi vacsora mellé. 
Nyereményjáték	mechanizmusa 
A szervező, a SAUSKA & TÁRSA Kft. Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/Sauska) 2018. február 12-én nyereményjátékot hirdet az alább 
meghatározott játékszabályok alapján. A játék a “Love is in the air” címmel fut. 
A Szervező Facebook oldalán közzétett “Love is in the air” nyereményjáték ideje alatt a 
felhasználók játszhatnak a Szervező által biztosított 3 nyeremény (1 db Sauska Brut, 1 db 
Sauska Extra Brut, 1 db Sauska Rosé) egyikéért úgy, hogy kommentben megírják a felhívó 
szöveg szerinti valódi vagy kitalált indokaikat, mely szerint válaszolniuk kell arra a kérdésre, 
hogy mi a kedvenc okuk vagy ürügyük a pezsgőbontásra. 
Egy személy több komment esetén is csak egyszer kerül be a sorsolásba. Azok között, akik 
válaszolnak kommentben, részt vesznek ezzel a február 14. napi sorsoláson, ezzel egyúttal 
elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, és jelentkeznek a nyereményjátékra. 
Nyeremény: 

• 1 db Sauska Brut 
• 1 db Sauska Extra Brut  
• 1 db Sauska Rosé  

 
Részvételi	feltételek: 
A nyereményjátékban csak valós Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli 
magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban 
meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen 
játékszabályzat elfogadása és betartása. 
3.	Kizárások 
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a SAUSKA & TÁRSA Kft. és a SAUSKA & 
TÁRSA Kft. vezetőtisztség viselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek 



 

 

a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a SAUSKA & TÁRSA Kft. 
megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek 
és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezeknek a 
személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 
nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy 
megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges 
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a SAUSKA & TÁRSA Kft. Facebook 
oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről előzetesen, megfelelően tájékozódjanak. 
A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a 
SAUSKA & TÁRSA Kft. Facebook oldalán nyújtunk felvilágosítást. 
A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes 
időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és 
Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti. 
4.	A	játék	időtartama 
A nyereményjátékot 2018. február 9-én 9:00-kor hirdeti ki a Szervező, és február 13-án, 
23:59-kor fejeződik be. 
5.	A	nyertes	kiválasztása 
A SAUSKA & TÁRSA Kft. Facebook oldalán random sorsolás alapján hirdetik ki a 3 
nyertest, akiknek nevét február 14-én 12:00-ig teszik közzé. 
Az eredményhirdetést követően a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel Facebook 
üzenetben, az ezt követő 3 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik 
valamelyik nyertes, akkor helyette új nyertes kerül kiválasztásra.  
6.		A	nyeremények	átvételének	feltételei 
A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A 
nyertesekkel a Facebookon keresztül felvesszük a kapcsolatot, majd az átvétel lehetőségét 
pontosítjuk. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan 
megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. 
7.	Nyereményekkel	kapcsolatos	díjfizetések 
A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli 
személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. 
A nyeremények nyertesekhez juttatásának esetleges postai költségei a Szervezőt terhelik. A 
nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és 
kiadások a nyertes Játékosokat terhelik. 
8.	Adatkezelés 
A játék adatfeldolgozója a Szervezője a SAUSKA & TÁRSA Kft. (székhely: 2120 
Dunakeszi, Hegyrejáró utca 1.). 
Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének 
feltétele a teljes nevének, lakcímének, esetlegesen telefonszámának Szervező részére való 
rendelkezésére bocsátása. 
A játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. 
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos 
jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. 



 

 

A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor 
tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik 
helyesbítését. 
Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és addig tart, amíg az 
adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. 
A játékszabályt a magyar jogszabályok figyelembevételével alakították ki. 
A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban 
meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, 
alvállalkozói, megbízottjai – ideértve az adatfeldolgozó SAUSKA & TÁRSA Kft.-t – 
férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség 
teljesítésére kötelesek. Az adatokat név, cím, e-mail cím, telefonszám, képmás, hangfelvétel 
formájában rögzítjük és tároljuk, a kampány kritériumainak megfelelően. 
A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a SAUSKA & TÁRSA Kft. Facebook oldalán 
kérhető. 
A kampányra szóló adatkezelési szám: NAIH-111400 
 
9.	Felelősség	kizárása 
A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle 
kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek 
megtérítését. 
Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a 
Promócióból. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett 
tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, 
valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a 
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 
rendelkezéssel tiltják. 
Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át egy hónapnál tovább, azt a 
továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 
A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen 
formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem 
hozható. 
A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók 
magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, 
hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói 
megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 
okozott következményekért. 
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 
A játékosok részvételükkel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul 
veszik és elfogadják. 
 
SAUSKA & TÁRSA Kft. 



 

 

Szervező 
Budapest, 2018. 02. 09. 


