
KÉRDŐÍV – NYEREMÉNYJÁTÉK  
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

  

Az Extreme Digital - Emag Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-727285) (a továbbiakban: 
„SZERVEZŐ”), mint a www.vatera.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője szolgáltatásának a felhasználói szokások 
felmérése érdekében online kérdőíves felmérést (a továbbiakban: Kérdőív) szervez a felhasználói körében (a 
továbbiakban: „Felhasználó”). A kérdőívet kitöltők között a jelen Szabályzatnak megfelelően nyereményjátékot szervez.   

1. A kérdőíves felmérést a SZERVEZŐ 2022. október 17. 0 óra 0 perctől - 2022. november 7. 23 óra 59 percig bonyolítja 
le. SZERVEZŐ a hírlevélre feliratkozott felhasználók közül véletlenszerűen választja ki a kérdőív kitöltésére felkért 
személyeket, valamint a kérdőívet elérhetővé teszi a www.vatera.hu (a továbbiakban: „Vatera”) erre dedikált 
felületein, és közösségi média oldalakon is, amelyről a felhasználók kitölthetik azt. A Felhasználó a felhasználói 
fiókjában megadott e-mail címre küldött e-mail útján kapja meg a felhívást a kérdőív kitöltésére (amely felhívás 
tartalmazza a kérdőívre mutató linket is) vagy a Vatera oldalán/közösségi média felületeken elhelyezett hirdetésre 
kattintva jut el a kitöltendő kérdőívet tartalmazó oldalra. 

2. Minden olyan Felhasználó, aki a kérdőívet kitöltötte, a SZERVEZŐ részére beküldte, és e-mail címét a kérdőívben 

megadta, részt vesz a nyereménysorsoláson. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által megadott e-

mail cím valósságát, és az adott Felhasználóhoz tartozását ellenőrizze.  

3. A SZERVEZŐ a kérdőívet kitöltők (és e-mail címet megadók) között 2022. november 17. napjáig kisorsol 1 darab 

SodaStream Spirit szódagépet. A SZERVEZŐ 1 db pótnyertest is kisorsol a nyertes játékból való kiesése esetére.  

4. A Felhasználó a kérdőív kitöltésével és beküldésével elfogadja a jelen Szabályzatot, és azt, hogy a kérdőíves felmérés 

és a sorsolás során kizárólag a SZERVEZŐ vagy partnerei által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az 

irányadó. A sorsolást a SZERVEZŐ zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a 

zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól.  

5. A nyertest a SZERVEZŐ e-mailben, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti, mely 

értesítés tartalmazza a nyeremény átvételével kapcsolatos információkat. A SZERVEZŐ bármely írásbeli értesítést 

szintén az így meglévő e-mail útján tesz meg.  

6. A nyeremény eljuttatása a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg. A Nyertessel 

a SZERVEZŐ felveszi a kapcsolatot a nyeremény eljuttatása okán. A nyereménytárgy akkor kerülhet átadásra, ha a 

nyertes által megadott adatai valós elérhetőségeket, a nyertes valódi adatait takarják. Amennyiben a jelen 

Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a nyertes személyazonosítása vagy kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy 

a nyereménytárgyat a nyertes a SZERVEZŐ által meghatározott időpontig nem veszi át, vagy annak átvételét 

visszautasítja, úgy a nyereménytárgy átadását a SZERVEZŐ megtagadhatja és a nyereménytárgyat a pótnyertesnek 

átadhatja. A nyeremények Nyertesekhez történő eljuttatásának postai költségei a SZERVEZŐT terhelik. 

7. A SZERVEZŐ adatkezelési feltételeire egyebekben a piactérbeli regisztrációra érvényes, a SZERVEZŐ által 

megállapított és a regisztráció és a kérdőív kitöltés során a Felhasználó által elfogadott Adatkezelési Feltételek az 

alábbi linken elérhető:  https://img-ssl.vatera.hu/PR/terms/adatkezelesi_20200901.pdf?v1272965736791, 

irányadóak azzal, hogy a Felhasználó által megadott e-mail címet a SZERVEZŐ harmadik személynek nem adja át és a 

sorsolás után, Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (a 

továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a 

továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően megsemmisíti. A SZERVEZŐ a nyereményjáték időtartama alatt 

a kérdőívhez kapcsolódó adatbázist és regisztrációs adatbázisát elkülönítve kezeli.  

8. A jelen kérdőíves felmérésnek nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes 

személyek vegyenek benne részt, a Felhasználó azonban elismeri, hogy a SZERVEZŐ ezt ellenőrizni nem képes. 

Amennyiben a nyertes kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény 

átvételekor törvényes képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie, a jelen Szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően.  
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9. A nyereménnyel kapcsolatban megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a nyeremény – a jelen Szabályzatban 

meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.  

10. A nyeremény annak átvételét megelőzően másra át nem ruházható.  

11. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi esetlegesen felmerülő járulékos adó- és egyéb közterhet a SZERVEZŐ viseli.  

12. A nyereménysorsoláson nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a SZERVEZŐ vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a JÁTÉK 

lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § 

(1) a) pont).  

13. A felhasználói kérdőív kitöltésének lebonyolítása a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben jelen Szabályzat 

valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Ha a Felhasználó a jelen Szabályzatot – annak bármely része tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban 

kifogást emel, a nyereménysorsoláson nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.  

14. A SZERVEZŐ fenntartja annak jogát, hogy a nyereményjátékot a Felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor 

felfüggessze, feltételeit módosítsa, vagy azt beszüntesse.  

15. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy a kérdőíves felmérés eredményét nyilvánosságra hozza.  

16. A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése közben megadott e-mail címet a SZERVEZŐ a 

nyereménysorsolást és a nyeremény átvételét követően haladéktalanul törli. A Felhasználó a kérdőív kitöltésével és 

azt követő beküldésével elismeri, hogy a jelen Szabályzatot teljeskörűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja.  
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