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Játékszabályzat
a Csillag Patikák saját termékeinek promóciójához kapcsolódóan
1. Szervező: CsillagPharma Kft. (8200 Veszprém, Táncsics Mihály utca 1. A ép., Cg.: 19-09-517804,
adószám: 25280247-2-19).

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel (postacímmel) rendelkező
természetes személy. A CsillagPharma Kft. alkalmazottjai, illetve azok hozzátartozói (lásd: Ptk. 8:1. §) nem
vehetnek részt a nyereményjátékban.
3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2021. április 08. és 2021. május 31. között kerül lebonyolításra. A szelvények beküldési
határideje: 2021. május 31.
4. Részvételi szabályok
A játék menete:

5.

•

A játékban részt venni kívánó magánszemély kitölti a Csillag Patikák saját márkás termékeivel
kapcsolatos szórólapon található nyereményszelvényt nevével, e-mail címével és
telefonszámával, és átadja a Csillag Patikák munkatársainak bármelyik Csillag Patikában vagy
bedobja a kihelyezett urnába 2021. május 31. napjáig a patikák rendes nyitvatartási idejében.

•

A játék szervezője 2021. június 7. napján 10:00-kor kisorsol 49 természetes személyt (nyertest).

•

A szervező a sorsolást követően közzéteszi Facebook oldalán a nyertesek nevét, valamint 3 napon
belül felveszi a nyertesekkel a kapcsolatot telefonon és egyeztet velük a nyeremény
átvételével/megküldésével kapcsolatban.

•

A játékban részt vevő személyek hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az adatkezelő az
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Nyeremény

Csillag Patikák ajándékcsomag, mely a szórólapon feltüntetett termékekből állítunk össze.
6. Sorsolás
•

A játék szervezője 2021. június 7-én 10:00-kor kisorsol patikánként 3 db nyertest sorsolás útján,
továbbá a játékra emailen jelentkezők közül véletlenszám generátorral kiválaszt 10 személyt.

7. Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele
A nyertesek nevét a Szervező képviselői a sorsolást követően a Csillag Patikák Facebook oldalán hozzák
nyilvánosságra.
A Szervező – amennyiben van rá lehetőség, előzetes telefonos, vagy emailes egyeztetést követően – a
küldeményt a kért címre postázza.

8. Információ a nyereményjátékról

1

A nyereményjáték játékszabálya és a vonatkozó adatkezelési tájékoztató megtalálható a csillagpatikak.hu
weboldalon és a Csillag Patikák üzleteiben.

9. Adatkezelés és adatvédelem
Külön adatkezelési tájékoztató szerint.

10. Vegyes rendelkezések
A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a játékosok
megtekinthetnek a www.csillagpatikak.hu weboldalon, a nyereményjáték meghirdetett napjától a
nyereményjáték végét követő 45 napig.
A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.
A nyeremények készpénzre nem válthatók. Az átruházással kapcsolatos intézkedéseket személyes
egyeztetés során bonyolítják le. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 3
hónap után.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
A nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, banner stb.) látható képek csak illusztrációk, a
Szervező csupán a hivatalos játékszabályban definiált ajándéktárgyak átadására kötelezhető.
Ha a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül,
úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére,
valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes
képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.
Veszprém, 2021. 04. 28

CsillagPharma Kft.
Szervező
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