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Játékszabályzat és adatvédelem  

 

1. Játék szervezése  

A JAKO termékek magyarországi forgalmazója, a JAKO Magyarország Kft. (Székhely: H-2800 

Tatabánya, Köztársaság u. 1/A, cégjegyzékszám: 11-09-007231, adószám: 11862367-2-11, 

továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet a jakosport_hu Instagram (továbbiakban: 

Szervező Instagram oldala) oldalán.  

2. A játék időtartama 

A nyereményjáték 2023.02.06-tól 2023.02.15 (22:00) -ig tart.  

3. A játék menete 

A játékosnak a Szervező Instagram oldalára 2023.01.06-án  kikerült “Nyereményjáték” című poszt 

alatt kommentben kell válaszolnia a posztban feltett kérdésre,követnie kell  jakosport_hu fiókot , 

és a poszt kedvelői között kell lennie.A mind három feltételt teljesítők között a megadott 

határidőn belül érkezett hozzászólások alapján kisorsolunk 1 nyertest, akik megnyerik a JAKO 

classico csomagot(Classico polyester szabadidő szett+classico hátitáska). A nyertes a Szervező 

Instagram oldalán levő poszt kommentelői közül kerül ki. 

4. Nyeremény  

A nyertes egy 26200 Ft értékű JAKO –Classico polyester szabadidő alsót+felsőt és egy classico 

hátitáskát  nyer. A nyeremény készpénzre nem váltható át, illetve másra át nem ruházható.  

5. Sorsolás időpontja  

A sorsolás: 2023.02.15. 

A nyertes nevét a Szervező a “Nyereményjáték” című Instagram poszt szövegében teszi közzé a 

sorsolás napján.  

6. Sorsolás menete  

A játék végén a Szervező székhelyén (székhely:) a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi 

sorsolással) az Instagram posztra válaszolók alapján kiválaszt 1 nyertest és 1 tartaléknyertest. 

A tartaléknyertes a sorsolás sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előtte 

álló nyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt 

kizárásra kerül a játékból.  

A Szervező a nyertest az Instagramon teszi közzé a poszt alatt a sorsolás napján. A nyertesnek a 

nyeremény elfogadásáról 3 munkanapon belül üzeneten keresztül vissza kell jeleznie a 

Szervezőnek, valamint megadnia a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (futár 

részére szükséges adatok: teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám, email cím). Amennyiben 

a Nyertes a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a 



továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a Nyereményt 

átadni. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail 

cím elírás, stb.) a szervezők felelősséget nem vállalnak.  

7. Kik vehetnek részt a játékban?  

A játékon azon Magyarországon állandó vagy tartózkodási lakhellyel, érvényes személyazonosító 

igazolvánnyal és saját, valós Instagram fiókkal rendelkező, 16 év feletti természetes személyek 

vehetnek részt, akik elfogadták a játék részvételi szabályzatát, valamint az Instagram által előírt 

irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat.  

8. Személyes adatok kezelése 

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.  

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, 

tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

- Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat 

kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;  

- nyertesség esetén nevüket és Instagram profilképüket a Szervező minden további feltétel és 

ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;  

- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 

rendelkezését.  

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

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

tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését.  

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul 

veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.  

Jelen nyereményjátékot az Instagram és a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal 

összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a szervező kezeli, azt az Instagram és 

a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.  

9. Adózás és költségek  

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos és 

adófizetési költségeit a Szervező viseli. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli, az 

egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a 

Játékost terhelik.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott és a bíróság a nyereményjátékban 

részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes 

képviselője vagy a gondnoka hozzájárulásával jogosult.  

10. Kik nem vehetnek részt a játékban?  

A játékban nem vehetnek részt a Szervező családtagjai és munkatársai. A játék Szervezője az 

esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.  



Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok 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.  

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A 

játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A 

résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.  

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a info@jakosport.t-online.hu 

e-mail címen, a JAKO Sportbolt Facebook oldalán üzenetben kérhető tájékoztatás.  

Tatabánya, 2023. február 06. 

JAKO Magyarország Kft. 


