
 

Játék- és adatkezelési szabályzat 

Az „Ooops! - Anyu titkos ötlettára” promóció hivatalos Játékszabályzata 
 

1. A Játék szervezője 

“Ooops! - Anyu titkos ötlettára” elnevezéssel a Vajda Papír Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, 
Némedi út 51. Levelezési cím: 1239 Budapest, Ócsai út 8.) a továbbiakban “Szervező”, a 
legjobbanyuka.blog.hu weboldal látogatói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban 
„Játék”. 
 
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a 
Szervező által megbízott alvállalkozó hajtja végre: 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. 
(székhely: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4., a továbbiakban „Lebonyolító”. 
 

2. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet: 

minden 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár – valós 
Facebook profillal rendelkező természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a 
www.legjobbanyuka.blog.hu weboldalon a Játék felhívását hirdető bejegyzés, a továbbiakban 
„Pályázati felhívás” alatt elhelyezi hozzászólását, a továbbiakban „Pályázat”. 

A Játékban nem vehetnek részt: 

a. a Szervező és a Vajda Papír Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, 
valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
meghatározott hozzátartozói, 

b. a Játék lebonyolítását végző Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
meghatározott hozzátartozói, 

c. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek és személyek, valamint ezek 
Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói. 

 

Amennyiben a Játékban részvevő Játékos korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 
személynek minősül, úgy a nyereményekkel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a 
nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult, amennyiben a képviselő 
megfelel a 2. pontban kért feltételeknek. 



 
 
 
3. A Játék időtartama 

A Játék 2018. június 04. 10:00 órától – 2018. július 01. 23:59 óráig tart.  

A Játék időtartamától eltérő időben történt Pályázatokkal a Játékban nem lehet részt venni. 
Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők. 

A Szervező fenntartja a jogot a Játék bármelykori lezárására, melyet a lezárást megelőző 24 
órával köteles a www.legjobbanyuka.blog.hu weboldalon közzétenni.  

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a legjobbanyuka.blog.hu weboldalra 
történő beérkezési időpont az irányadó. 

 

4. A Játékban való részvétel menete 

A Játék során minden egyes Játékos naponta egyszer tölthet fel Pályázatot.  

4.1 A regisztráció menete: 

4.1.1 Játékos a Pályázati felhívás alatti hozzászólás mezőben elhelyezi Pályázatát. 

A Pályázati felhívás tartalmazza: 

a.) Információ a Játékosok számára, hogy milyen típusú és témájú Pályázatokkal lehet nevezni 
(gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsok, házi praktikák, receptek, DIY ötletek képek, 
szöveg, képes vagy videó formátumban), 

b.) Játékszabályzat linkjét, 

c.) A weboldalt üzemeltető blog.hu (IndaLabs Informatikai Szolgáltató Zárkörűen Működő 
Részvénytársaság, székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.); felhasználási feltételek és 
adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatának linkjét. 
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött poszt a Játék keretein túl tovább terjedhet, 
melyért a Szervezőt felelősség nem terheli.  
 
A Játékos a Pályázatának leadásával automatikusan elfogadja a jelen Játék- és adatkezelési 
szabályzatot és a weboldalt üzemeltető blog.hu (IndaLabs Informatikai Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.); felhasználási feltételét és 
adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatát. 
 
A Játékos jelen Játékszabály elfogadásával szavatolja, hogy az általa megosztott posztoknak 
kizárólagos tulajdonosa. Az általa feltöltött fotó/videó nem sérti harmadik fél jogát vagy egyéb 
jogi feltételt. A Játékosnak a poszt megosztása előtt kell meggyőződnie arról, hogy a posztban  



 
 
esetlegesen szereplő harmadik fél beleegyezik a fénykép/videó használatába. A posztban 
szereplők, hozzájárulnak annak feltöltéséhez és kezeléséhez, valamint ismerik a Játékszabályt. 
A Játékosnak ezekre vonatkozó bizonyítékokkal rendelkeznie kell amennyiben a Szervező ezek 
bekérését indokoltnak tartja. 
 
 
A feltöltött poszt tartalma: 

• nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai 
ellentéteket szít, 

• nem tartalmazhat erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan 
befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket, 

• nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú 
• nem válthat ki súlyos vagy széleskörű ellenállást, 
• nem tartalmazhat a szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket, 
• nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, 
• nem lehet plagizálás, 
• nem bujthat fel bűncselekményre, szabálysértésre vagy más jogszabálysértésre, 
• nem tartalmazhat jogosulatlan, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és 

versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, 
vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvénybe ütköző közléseket, 

• nem sértheti a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékeket, 
• nem ütközhet jogszabályba,  
• nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést. 

 
Amennyiben a legjobbanyuka.blog.hu oldalára posztolt tartalom megsérti a fenti feltöltési 
feltételeket, az adott posztokat a Szervezőnek és a Lebonyolítónak joga van az oldaláról 
eltávolítani. Az eltávolított posztok érvénytelennek minősülnek és így a Játékban nem vesznek 
részt. 
 
A Játékos garantálja, hogy leírt bejegyzése saját szellemi terméke, amennyiben nem, a 
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

Szervező kizárja a felelősségét, a Játékos által a Játékban használt készülékek (pl. mobiltelefon, 
tablet, számítógép, laptop, stb.),  
illetve azok nem megfelelő internetkapcsolatának következményeként előforduló akadozó 
vagy nem működő weboldalra történő Pályázat feltöltés sikertelensége miatt. 
 
4.1.2 A Játék során a Lebonyolító folyamatosan értesíti a nyerteseket. 
 
  



 
 

4.2 A sorsolás menete: 

A 4 (azaz, négy darab) nyerőidőpont közjegyző jelenlétében, az alábbi címen: Bognárné dr. 
Gálfi Ildikó Edit, 1137 Budapest, Szent István park 26.), nem nyilvánosan, gépi sorsolással 
generált nyerő időpontok alapján kerülnek kisorsolásra. A nyeremények az 5. pontban 
található táblázatban szereplő mennyiségek alapján kerülnek kisorsolásra, 2018. június 04. 
10:00 órától – 2018. július 01. 23:59 óra között. 

Az adott időpontban, vagy azt követően az első érvényes, Pályázat beküldést végrehajtó 
Játékos nyeri meg a nyereményt. Az egy időpontban érkező Pályázatok között a blog.hu 
weboldal rendszere állítja fel a sorrendet.  

A nyereményjáték során egy Játékos csak egyszer nyerheti meg az 5. pontban feltüntetett 
nyereménycsomagot. 

A Játékban továbbá minden Nyerteshez 1 (azaz, egy darab) Tartaléknyertes kerül 
meghatározásra. A Tartaléknyertes az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő 
időpont után - a 2. és 4.1.1 pontban foglalt feltételeknek megfelelő – soron következő 
érvényes Pályázatot feltöltő Játékos. 

A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti Nyertes, a jelen 
szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg, nem 
elérhető(ek), vagy egyéb, jelen játékszabályzatba foglalt okból kizárásra kerül(nek). 

 

5. Nyeremények 

A Játék során kisorsolásra kerül 4 db Ooops! nyereménycsomag, melynek tartalma: 
 
10.000 Forint értékű Ooops! termékcsomag 
1 db Ooops! esernyő 
1 db Ooops! konyhai kötény 
1 db Ooops! sütőkesztyű 
1 db Ooops! tornazsák 
1 db Ooops! törölköző  
 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más nyereményre át nem 
válthatók. 

Szervező fenntartja a jogot a Játékban elérhető nyeremények listájának, mennyiségének 
előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, minimum az eredeti nyeremények forint 



 
értékével azonos értékben. A beváltott nyeremények kiszállítását a Szervező csak 
Magyarország területén belül vállalja. 

 

6. Nyertesek értesítése 

A Szervező megbízottjaként eljáró Lebonyolító a Nyerteseket a kiválasztás napjától számított 
10 (azaz tíz) munkanapon belül értesíti a nyertességükről és a nyereményük átvételének 
módjáról.  

A Lebonyolító a kiválasztott Nyertest a Nyertes által feltöltött Pályázat alatt elhelyezett 
kommentben értesíti az Ooops! hivatalos Facebook oldal profiljának 
(www.facebook.com/OoopsHu/), a továbbiakban „Rajongói oldal” nevében. A Nyertes 
értesítés tartalmazza, hogy a Nyertesnek 7 munkanapon belül privát üzenetben kell felvennie 
a kapcsolatot a Facebook oldalon az Ooops! Rajongói oldalával és megküldenie hivatalos nevét 
és postai címét. 

Lebonyolító és Nyertes ezután a Rajongói oldalon Facebook üzenetben egyeztet, majd a 
Lebonyolító a Nyertes megadott címére postázza a nyereményt az ezt követő 30 napon belül.  

A Lebonyolító kizárólag a Nyertes hivatalos nevét és postai címét kéri be a Nyertestől. 

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a 
nyeremények átadására legkésőbb a Nyertes címének átvételét követő 30 napon belül sor 
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget 
vagy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem a valóságnak megfelelő adatokat adott 
meg és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a 
Szervező, illetve a Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Lebonyolító a nyeremények 
átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 
hosszabbítható meg. Ha a Nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi 
át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen 
nem tarthat igényt, ez esetben a Tartaléknyertes személye lép érvénybe, akire szintén a fenti 
határidők érvényesek.  Nyertesek a nyereményeiket postai úton kapják meg, vagy előzetes 
időpont egyeztetést követően a Lebonyolító 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. szám alatti 
irodájában személyesen vehetik át. 
 

 

7. Adózási kérdések 

A Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti a nyereményekre alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást. 

 



 
 

 

 

8. Vegyes rendelkezések 

A Szervező és a Lebonyolító az nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a 
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

 
A nyereményjátékot hirdető fotókon szereplő nyereményeket ábrázoló képek, csak 
illusztrációk. 
 
A Szervező és a Lebonyolító a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő 
egyéb nyereményt nem sorsol. 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, 
nem kezeli és azzal összefüggésbe nem hozható 

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező és a 
Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, 
továbbá idő- és alkalom béli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja 
vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában és egyéb promóciós és reklám 
célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban külön nyilatkozat aláírásával hozzájárulva a 
fotók felhasználásához. 

A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot. Jogi 
út kizárva. A Játék Szervezője fenntartja a jogot, hogy a Játék- és adatkezelési szabályzat 
bármely pontját előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. 

A Játékba nevezett posztok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás 
esetben a Szervező döntése az irányadó. 

A képeket/videókat a Játékszabályzat feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében a 
Szervező megvizsgálhatják, és amennyiben a feltöltött tartalmak, illetve az azt beküldő Játékos 
bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a 
Játékból kizárhatják. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érvénytelenül, vagy nem a Játék 
szellemével összeegyeztethető módon posztoló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen 
kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező 
döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 
kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és 
nem vitatható. 



 
 

A Szervező, valamint a Szervező által a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem 
felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a 
Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett 
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A postai 
kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett 
károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget. 
 

Szervező fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 
bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalnak, vagy ennek megalapozott gyanúja 
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárják a Játékból. 

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a blog.hu weboldal rajtuk kívülálló okokból 
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan 
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. 

A jelen Játék- és adatkezelési szabályzat a 
http://legjobbanyuka.blog.hu/2018/06/01/oszd_meg_otthoni_praktikaidat_es_nyerj_jatek_l
eiras_es_jatekszabalyzat_itt linken érhető el. 
A Játék információs e-mail címe: ooopsjatek@epromocio.hu. 
 
 
 
9. Adatkezelés 

9.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, 
akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 
hogy  

9.1.1.  Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes 
adataikat (teljes név, e-mail cím, lakcím) kizárólag az adott Játékkal 
összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció 
céljából kezelje, illetve feldolgozza;  

9.1.2. az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján 
történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való 
részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes 
megadásával adja meg, 

9.1.3. a Lebonyolító a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot 
a Játék lezárását és a nyeremények átadását követően, de legkésőbb 2018. 



 
szeptember 30-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek 
felhasználásra. 

9.1.4.  Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték 
nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan az Ooops! hivatalos rajongói 
oldalon nyilvánosságra hozza;  

9.1.5.  részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játék és 
adatkezelési szabályzat minden rendelkezését. 

9.2. A nyertesekre vonatkozóan a postázáshoz szükséges adatokhoz a Magyar Posta Zrt. 
(1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) is hozzáfér, mint adatfeldolgozó és így a 
szolgáltató saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a mérvadó. 

 

9.3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 
rendelkezések - így különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek - 
megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak 
arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje az adatkezelés 
korlátozását, azok törlését, zárolását vagy helyesbítését valamint élhet adathordozási-
, és tiltakozási jogával, illetve tiltakozhat profilalkotás ellen az alábbi címeken: 1051 
Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. címen vagy az ooopsjatek@epromocio.hu e-mail 
címen. 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 a döntés közlésétől - illetve amennyiben a Szervező a válaszadást 
az erre nyitva álló 15 napos határidő alatt elmulasztaná, a válaszadásra szabott 
határidő utolsó napjától - számított 30 napon belül, valamint az érintett Játékos 
jogainak sérelme esetén a Játékos a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat. A személyes adatok jogellenes kezelése vagy az 
adatbiztonság követelményének megsértése esetén a Játékos kártérítésre, illetve 
sérelemdíjra jogosult az adatkezelővel szemben. Az adatkezeléssel érintettek jogait 
részletesen az információszabadságról és információs önrendelkezési jogról szóló 
2011. évi CXII. évi törvény (Infotv.) 14-19. §-ai és 21-23. §-ai tartalmazzák.  

9.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Az 
adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül 
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban 
meghatározott eseteket. 

9.5. Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett 
tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt 
érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) 



 
A Játékosok személyes adatait a Játékosok hozzájárulása alapján a jelen Játékszabály és 
adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a 
jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: a Vajda Papír Kft. (Székhely: 2330 
Dunaharaszti, Némedi út 51. Levelezési cím: 1239 Budapest, Ócsai út 8.). 

A Játékos az Info. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság 
előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

A Szervező a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt 
nem fogad el.  

 

Budapest, 2018.05.30.                                                         Vajda Papír Kft.  

                                                                                                      Szervező 

 
 

 


