
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

„Géndiagnosztika Hírlevél” nyereményjáték 

1. Az Istenhegyi Családtervezési és Nőgyógyászati Központ Kft. (1125 Budapest, Zalatnai utca 2. 

továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 

devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. 

pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama 

alatt megadja valós email címét Hírlevél feliratkozás céljából a https://gendiagnosztika.hu/hirlevel/ 

weboldalon.  

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus 

elfogadását jelenti.  

2. A Játék két ütemben,  2022. április 29.08.00-tól 2022. május 01. 23.59 percig és 2022.május 

02.08.00-tól 2022.május 31.23.59h-ig tart. A játékban az ez időtartam alatt feliratkozott Játékosok 

vesznek részt. 

3. Egy Játékos egy email címmel regisztrálhat, melyet a Szervezők jogosultak ellenőrizni. 

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy 

software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett 

feliratkozásokért.  

4. A Játék nyereményei a teljes időszakra a Játékos választása szerint  

- 1 db csecsemő ultrahang szolgáltatás, 

VAGY 

- 1 db 3D/4 B Babamozi szolgáltatás,  

mely az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum Zalatnai utca 2-es telephelyén vehető igénybe 

bejelentkezés szerint, a rendelkezésre álló szabad időpontok valamelyikén 2022.12.01-ig. A 

nyereményt az Istenhegyi Géndiagnosztika Magánorvosi Rendelő Kft. biztosítja. 

4.1 A nyereményeket definiáló időpontok (a továbbiakban: nyertes időpont/ok) a Játék teljes 

időtartamára két ütemben, a promóciós ütemeket követőenaz alábbika szerint kerülnek 

kisorsolásra számítógép segítségével kerülnek kisorsolásra a következő címen: 1125 

Budapest, Zalatnai utca 2.  

1. ütem 2022. május 3. napján 10.15 órakor  

2. ütem 2022. június 3. napján 12.15 órakor 

4.2 Egy nyeremény nyertesének az az érvényes Feliratkozás minősül, amely a kisorsolt 

nyertes időponttal megegyező időpontban, vagy az azt követő legközelebbi időpontban 

érkezett be.  

4.3 A Szervező a Nyertes Játékosokat a feliratkozás során megadott email címén értesíti. A 

Nyertes köteles az értesítési emailre annak megérkezésétől számított 10 munkanapon belül 

emailben visszaigazolni, hogy szeretne élni a nyereményével. 

4.5 Azonos email címmel maximum egy nyeremény nyerhető a nyereményjáték teljes 

időtartama alatt.  

https://gendiagnosztika.hu/hirlevel/


5. A Szervező a díj sorsoláson ütemenként összesen 1 nyertest és 1 tartaléknyertest húz ki, akik 

kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a sorrendben előttük lévő 

nyertes, tartaléknyertes nem igazolja vissza 10 munkanapon belül, hogy szeretne élni a 

nyereményével. 

6. A Játékos a Szervezőtől elnyert nyereményt annak telephelyén veheti igénybe térítésmentesen. A 

szolgáltatásra való bejelentkezéskor Játékos köteles a játékban megadott email címét megadni a 

beazonosíthatóság érdekében, illetve bejelentkezésekor köteles jelezni, hogy a szolgáltatást a 

nyereménye formájában szeretné igénybe venni.  

7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a 

jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik 

nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban 

meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt 

nem fogad el.  

8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó 

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

helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.  

9. A Játékból ki vannak zárva a Istenhegyi Családtervezési és Nőgyógyászati Központ Kft, az Istenhegyi 

Géndiagnosztika Kft. az Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Kft. és az Istenhegyi Családtervezési és 

Nőgyógyászati Központ Kft.  dolgozói  

10. A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy 

cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.  

11. A Játékosok által megadott email címek hiányosságáért/hibájáért felelősséget nem vállal. 

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából 

azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.  

13. Adatkezelési Tájékoztató: A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes 

adatai (azaz neve, e-mail címe) a hozzájárulás megadásának dátuma, időpontja, a Játékban való 

részvételének, esetleges nyertességnek ténye a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a 

Szervező a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az 

adatok kezelője a Istenhegyi Családtervezési és Nőgyógyászati Központ Kft., Istenhegyi 

Géndiagnosztika Magánorvosi Rendelő Kft., Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Kft., Istenhegyi 

Családtervezési és Nőgyógyászati Központ Kft. aki az adatokat a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint 

kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A 

Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig a Játékos hírlevélről való leiratkozási szándékát nem jelzi, 

illetve esetleges jogszabályi kötelezettség esetén az adott jogszabályban meghatározott ideig (pl. a 

számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. par. értelmében „A gazdálkodó az üzleti évről készített 

beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, 

továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható 

formában legalább 8 évig köteles megőrizni.”, mely nyilvántartások, bizonylatok – pl. átadás átvételi 

jegyzőkönyv - a nyertesek azokon szereplő személyes adatait is tartalmazzák. A 8 éves kötelező 

megőrzési idő a tárgyévet követő év június 1. napján indul).  



13.1 Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a Játék lebonyolítása 

céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a következő 

címeken: iroda@gendiagnosztika.hu, illetve ezen a címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos 

jogaival: kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, 

azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének 

korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági 

jogával.  

13.2 Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy  

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy 

amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény 

átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való 

kizárásához vezet; valamint  

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért 

törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.  

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás 

előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatkezeléssel kapcsolatban az 

Unilever adatvédelmi tisztségviselőjével az soos.reka@gendiagnosztika.hu e-mail címen léphet 

kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az 

illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, 

http://www.naih.hu/) fordulhat.  

Tájékoztatjuk, hogy a Szervező adatkezelési nyilatkozata ezeken a linkeken érhetőek el:  

Adatkezelési tájékoztató - Istenhegyi Géndiagnosztika (gendiagnosztika.hu) 

Süti szabályzat - Istenhegyi Géndiagnosztika (gendiagnosztika.hu) 

Budapest, 2022. április 27.  

  

Istenhegyi Családtervezési és Nőgyógyászati Központ Kft. 

mailto:iroda@gendiagnosztika.hu
https://gendiagnosztika.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
https://gendiagnosztika.hu/suti-szabalyzat/

