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Adatkezelési, adatbiztonsági és játékszabályzat – pontgyűjtő hűségprogram 

játékra 

 

 

1. A szabályzat hatálya 

 
Jelen szabályzatot a HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhelye: 1135 Budapest, Csata u. 27., adószáma: 10815678-2-

41, cégjegyzékszáma: 01-10-042109. nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, mint Szervező) adta ki a 2020. március 1-től 2020. november 30-ig (pontok 

beváltása: 2020. december 31-ig) tartó pontgyűjtő játékra vonatkozóan (továbbiakban: Játék). 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a 

résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik 2020. március 1-től 2020. november 30. között 

az akcióban résztvevő Herbária szaküzletben vásárolnak. Minden elköltött 2000 Ft után egy 

hűségpecsétet bélyegzünk be a pontgyűjtő füzetbe. 12 pecsét összegyűjtése után a pontgyűjtő 

füzet beváltásakor a vásárlás végösszegéből 20 % kedvezményt adunk (kivétel a Vital Erbum 

hajápolás, a Vital Plus arcápolás, ajándékutalványok, LEDI és Batz lábbelik és az akciós 

termékek). A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban 

igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. 

A Játékos a bolti vásárlása után, amennyiben pontgyűjtő füzetet igényel, részt vesz a játékban, 

és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési 

rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékra történő regisztráció előtt az ő 

kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására 

kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a 

Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt 

feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az 

ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. 

 

 

2. A játék résztvevői 
 

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

 

 

3. A játék folyamata, jelentkezés, részvétel 
 

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha az akcióban résztvevő Herbária szaküzletekben 

vásárol 2020. március 1-től 2020. november 30. között. A Játékosok az általuk tévesen 

szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok 

helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll 

módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és 

anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. Amennyiben a személyes adatok 
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kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt történik, a Játékban a 

Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény 

kedvezmény igénybevételét követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen 

Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.  

A gyűjtött pecsétek készpénzre nem válthatók. A betelt pontgyűjtő füzet csak a hozzá csatolt 

blokkokkal együtt érvényes, és csak a tájékoztatókban szereplő Játékban résztvevő 

szaküzletekben váltható be. A be nem telt pontgyűjtő füzetek 2021. január 1-ei nappal 

érvénytelenné válnak. 

 

 

4. A játék időtartama 
 

Játék kezdő időpontja: 2020. március 1. 

A Játék záró időpontja: 2020. november 30. 

A Nyeremény beváltható: 2020. december 31-ig. 

 

 

5. Adatvédelem, adatkezelés 
 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő 

tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez 

való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat 

elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes 

és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és 

jogalapon kezelje: 

 
Kezelt adat 

típusa 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama 

Név Játékos azonosítása, Játékban 

való részvétel, kapcsolattartás a 

Játékkal és a nyereményekkel 

kapcsolatban, jog- és 

igényérvényesítés 

GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pontja szerinti 

hozzájárulás 

Játék lezárulásától 

számított 5+1 év 

E-mail cím Játékos azonosítása, Játékban 

való részvétel, kapcsolattartás a 

Játékkal és a nyereményekkel 

kapcsolatban, jog- és 

igényérvényesítés 

GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pontja szerinti 

hozzájárulás 

Játék lezárulásától 

számított 5+1 év 

Cím Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pontja szerinti 

hozzájárulás 

Játék lezárulásától 

számított 5+1 év 

 

6. A Játékosok adatvédelmi jogairól való tájékoztatás 
 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 

tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési 

jog), helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az adatkezelés korlátozását a jogszabályban 
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meghatározott esetekben a Szervező herbaria@herbaria.hu e-mail címén, valamint egyéb 

ügyfélszolgálati elérhetőségein.  

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 

Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a 

Játékos bírósághoz fordulhat.  

A megadott személyes adatok kezelője a Herbária Zrt.  

 

 

7. Egyéb rendelkezések 
 

Szervező a jelen Szabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő 

egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy 

olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést 

elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét 

kizárja.  

 

 

8. Irányadó jogszabályok 
 

 Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

 A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

 

 


