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I LOVE PRÍMA KERÉKPÁR 2023 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT  

 

A PontMaster Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: Szervező) fejlesztője és üzemeltetője, a 

DataEdge Kft. (székhely: 6726 Szeged, Back Bernát utca 6., cégjegyzékszáma: Cg. 06-09-023337; a 

továbbiakban: Szervező) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a PontMaster hálózatban 

található Príma élelmiszer üzletekben (1.2-es pont szerint) elérhető promóciós játékban történő 

adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről 

szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. 

A Szervező továbbá a jelen nyereményjáték szabályzatában határozza meg a nyereményjáték részletes 

szabályait. A Szervező rögzíti, hogy a PontMaster Program Szabályzat (elérhetősége:  

https://pontmaster.hu/programszabalyzat) rendelkezései alkalmazandók általánosságban a jelen 

szabályzat szerinti játékra. Ahol a jelen szabályzat a PontMaster Program Szabályzattól eltér, ott a jelen 

szabályzat rendelkezései irányadók. A PontMaster Program Szabályzat együttesen alkotja a jelen 

szabályzat szerinti Játék teljes szabályrendszerét.  

A jelen szabályzat és tájékoztató szerinti adatkezelésre általánosságban a PontMaster Törzsvásárlói 

Program vonatkozó adatkezelési tájékoztató (elérhetősége: 

https://pontmaster.hu/images/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf) alkalmazandó, beleértve az 

adatbiztonság érdekében tett intézkedéseket, a felhasználókat az adatkezelés tekintetében megillető 

jogokat és egyéb kérdéseket is. Ahol a jelen speciális adatkezelési tájékoztató eltér a PontMaster 

Törzsávásárlói Program Adatkezélési Tájékoztatótól, ott a jelen tájékoztató alkalmazandó. A jelen 

adatkezelési tájékoztató és a PontMaster Program Adatkezelési Tájékoztató együttesen képezik a 

teljes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.  

 

 

Promóció: 

A Szervező promóciós játékokat szervez a Szervező által üzemeltett hálózatban az 1.2-es pontban 

részletezett üzletkben, amely során promóciós időszak végén 240 db I Love Príma kerékpár kerül 

kisorsolásra. 

A promóció időtartama: 2023. február 23. – 2023. május 01. 

https://pontmaster.hu/programszabalyzat
https://pontmaster.hu/images/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf
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1. A JÁTÉK SZABÁLYAI 

 

1.1. A Játékban részt vevő Játékosok 

 

A Játékokban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkezek regisztrált és aktivált 

PontMaster Törzsvásárlói kártyával, továbbá a promóciós időszak alatt vásárol legalább 5 000 Ft 

értékben, amely során használja PontMaster pontgyűjtő kártyáját és/vagy legalább 1-szer vásárolnak 

a promóció kiemelt termékeiből, amely során használja PontMaster pontgyűjtő kártyáját a 1.2-es 

pontban szereplő üzletek egyikében (a továbbiakban: Játékos).  

 

A Játék időtartama alatt a PontMaster hálózatban használt kártyahasználatok a Játékban történő 

részvételi hozzájárulásnak minősül, amellyel a Játékos hozzájárul a megadott személyes adatai 

Játékban történő, jelen adatkezelési tájékoztató szerinti Szervező által történő kezeléséhez is.  

Az a Játékos, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – korlátozottan cselekvőképes 

személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és 

igénybevételére, valamit a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a 

törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.  

 

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 kezelése kapcsán a Játékban való részvétellel kapcsolatban a Játékban 

történő sorsoláshoz, a Nyeremény átadásához megadott hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama 

alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Sorsolásban a Játékos nem vesz részt, illetve a 

Nyeremény részére nem kerül átadásra, mivel a Sorsolás a Játékosok valamely azonosító adatai közül 

történik, a Nyeremény átadásához pedig adójogi és egyéb szállítási, értesítési információk szükségesek, 

amelyeket a Szervező a Játékos hozzájárulása alapján jogosult kezelni. A Nyeremény átadását követően 

a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes. 

 

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és 

a Sorsolás időpontjában is a fenti, valamint az adott Játékra vonatkozó Szabályzatban meghatározott 

valamennyi feltételt teljesíti. 

 

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

A Szervező kizárja a felelősségét a PontMaster pontfelírás rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a pontfelírás nem vagy korlátozottan működik, ugyanakkor 

a Szervező haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát 

mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Játékos a Játékban való részvétellel egyidejűleg elismeri, hogy a jelen szabályzathoz mellékletként 
csatolt Adatkezelési tájékoztatót és a jelen szabályzatot teljeskörűen megismerte, az abban leírtakat 
elolvasta, megértette és tudomásul vette, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.  
 
 
 



3/7 
 

1.2. A Játékban résztvevő boltok listája 

 

Üzlet Irányítószám Város Cím 
Príma 5 6728 Szeged Back Bernát u. 7. 
Príma Mórahalom 6782 Mórahalom István Király út 10/A 
Príma Nova 6726 Szeged Szőregi út 80. 
Príma Cédrus 6724 Szeged Bakay Nándor utca 24. 
    
    
    

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból azonnali 

hatállyal kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja 

annak a Játékosnak, továbbá jogi eljárásokat kezdeményezzen (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi 

eljárást) azzal a Játékossal szemben, aki:  

 

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem 

tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,  

b) más Játékos vagy személy adataival visszaél; 

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 

A Játékos kizárása esetén nem jogosult a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a kizárással 

kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezőval szemben. 

 

1.3. Sorsolás 

A Promóció során 4 db sorsolási körzet kerül meghatározásra, amelyek a következők: 

1. Sorsolási körzet 

a. Sorsolásban résztvevő azon vásárlók, akik a promóciós időtartam alatt legalább 1-szer 

vásárolnak 5 000 Ft felet, amely során használják PontMaster kártyájukat és/vagy 

legalább 1-szer vásárolnak a promóció kiemelt termékeiből, amely során használják 

PontMaster kártyájukat az alábbi üzlet(ek)ben: 

 

Príma Nova – 6726 Szeged, Szőregi út 80. 

 

b. Nyertesek száma: 100 fő  

c. Nyeremény: 100 db Neuzer Balaton Premium kerékpár (1db/fő) 

d. Nyereményt Biztosító Partner: Hansa-Kontakt Kft. (cím: 6728 Szeged, Back Bernát utca 

6., adószám: 11099286-2-06, cégjegyzékszám: 06 09 014650) 
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2. Sorsolási körzet 

a. Sorsolásban résztvevő azon vásárlók, akik a promóciós időtartam alatt legalább 1-szer 

vásárolnak 5 000 Ft felet, amely során használják PontMaster kártyájukat és/vagy 

legalább 1-szer vásárolnak a promóció kiemelt termékeiből, amely során használják 

PontMaster kártyájukat az alábbi üzlet(ek)ben: 

 

Príma 5 – 6728 Szeged, Back Bernát utca 7. 

 

b. Nyertesek száma: 50 fő  

c. Nyeremény: 50 db Neuzer Balaton Premium kerékpár (1db/fő) 

d. Nyereményt Biztosító Partner: Hansa-Kontakt Kft. (cím: 6728 Szeged, Back Bernát utca 

6., adószám: 11099286-2-06, cégjegyzékszám: 06 09 014650) 

 

3. Sorsolási körzet 

a. Sorsolásban résztvevő azon vásárlók, akik a promóciós időtartam alatt legalább 1-szer 

vásárolnak 5 000 Ft felet, amely során használják PontMaster kártyájukat és/vagy 

legalább 1-szer vásárolnak a promóció kiemelt termékeiből, amely során használják 

PontMaster kártyájukat az alábbi üzlet(ek)ben 

 

Príma Mórahalom – 6782 Mórahalom, István Király út 10/A 

 

b. Nyertesek száma: 40 fő  

c. Nyeremény: 40 db Neuzer Balaton Premium kerékpár (1db/fő) 

d. Nyereményt Biztosító Partner: Hansa-Kontakt Kft. (cím: 6728 Szeged, Back Bernát utca 

6., adószám: 11099286-2-06, cégjegyzékszám: 06 09 014650) 

 

4. Sorsolási körzet 

a. Sorsolásban résztvevő azon vásárlók, akik a promóciós időtartam alatt legalább 1-szer 

vásárolnak 5 000 Ft felet, amely során használják PontMaster kártyájukat és/vagy 

legalább 1-szer vásárolnak a promóció kiemelt termékeiből, amely során használják 

PontMaster kártyájukat az alábbi üzlet(ek)ben 

 

Príma Cédrus – 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24. 

 

b. Nyertesek száma: 50 fő  

c. Nyeremény: 50 db Neuzer Balaton Premium kerékpár (1db/fő) 

d. Nyereményt Biztosító Partner: Hansa-Kontakt Kft. (cím: 6728 Szeged, Back Bernát utca 

6., adószám: 11099286-2-06, cégjegyzékszám: 06 09 014650) 

 

A 1.5. pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon 

Játékosok nyerhetik meg, akik az 1.2-es pontban felsorolt üzletekben legalább 1-szer vásárolnak 5 000 

Ft felett, amely során használják PontMaster kártyájukat és/vagy legalább 1-szer vásárolnak a 

promóció kiemelt termékeiből, amely során használják PontMaster kártyájukat. A rendszer 

vásárlásonként minden elköltött 5 000 Ft után és/vagy a promóció kiemelt termékei megvásárlása 

esetén – a sorsjegyen szereplő feltételek szerint - automatikusan kioszt egy virtuális „sorsjegyet”, - 

5 000 Ft – 1 db esély, 15 000 Ft – 3 db esély, 1 féle kiemelt promóciós termék – 1 db esély – 3 féle 



5/7 
 

promóciós termék – 3 db esély (ugyanazon termék többszöri vásárlása esetén 1 db esély kerül 

kiadásra). 

Az egyes körzetek sorsolása külön történik, amely sorsolás közjegyző igénybevétele nélkül, háromtagú 

sorsolási bizottság jelenlétében valósul meg. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül rögzítésre. 

Sorsolás időpontja: 2023.05.02 - 15:00  

A Nyeremények sorsolásán körzetenként 50 db Pótnyertes kerül kisorsolásra.  

A nyertest a Szervező elektronikus úton értesíti a sorsolás eredményének megállapításától számított 7 

munkanapon belül. 

A nyeremény átvételének végső időpontja az elektronikus értesítő kiküldésnek napjától 10 naptári nap. 

Amennyiben a nyereményt a kisorsolt személyek ezen időszakban nem veszik át életbe lépnek a pót 

nyertesek. A nyeremény átvételéről kép-, hang-, és filmfelvétel készülhet. A nyertes a játékban való 

részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul az így készült felvételek Szervező és Nyereményt 

Biztosító Partner általi felhasználásához, alkalom- és módbeli korlátozás, továbbá külön ellentételezés 

nélkül. 

 

1.5  Nyeremények 

 

240 db Neuzer Balaton Premium kerékpár   

Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezőval a Nyeremények igénybe vétele érdekében. 

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a 

továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem 

terheli. 

A Szervező a Nyereménnyel  kapcsolatban jogszavatosságot,  kellékszavatosságot, jótállást, garanciát 

egyáltalán  nem vállal,  a  Nyeremény  működőképességéért,  megfelelőségéért,  használhatóságáért,  

biztonságosságáért, valamint  azért,  hogy  a  Játékos  a  megnyert  Nyereményt  annak  átvételét  

követően  a  jogszabályoknak megfelelően  használja‐e, a  felelősségét  teljes egészében kifejezetten 

kizárja. A Szervező a Nyeremény átadására vállal kötelezettséget a jelen  Játékszabályzat szerint, a 

Nyeremény bármely jellemzője miatt a nyertes Játékos a Nyeremény szolgáltatójához fordulhat.   

   

A Szervező jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes Játékosnak, hogy azon akár a Szolgáltató, akár  

más harmadik személy logója, reklám szlogenje vagy egyéb márkajelzése, megjelölése, marketing 

tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja elhelyezésre kerül és így kerül a Nyeremény a Játékosnak 

átadásra, melyet nyertes Játékos az átadástól számítva 12 hónapig köteles megtartani a Nyereményen, 

melyet Szervező/Nyereményt Biztosító Partner ellenőrizhet. 

   

A  Szervező és a Nyereményt  biztosító  harmadik  személy a Nyeremény átadásához  további  

személyes adatok  megadását  kérheti  a  Játékostól,  amelynek  elmulasztása  vagy  nem  teljesítése  

esetén  a  nyertes Játékos a Nyereményt nem veheti át. Ezen adatkérés nem vonatkozik azonban olyan 

személyes adatokra, amelyek  megadása  nem  kötődik  szükségszerűen  és  feltétlenül  a  Nyeremény  

vagy  annak  használata jellegéhez.   
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A  Játékosok  kötelesek  együttműködni  a  Szervezővel  a  Nyeremények  átvétele,  illetve  igénybe  

vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a 

Nyeremény a továbbiakban  nem  vehető  át,  illetve  nem  vehető  igénybe,  és  a  Szervező  semmilyen  

felelősség  nem terheli.   

   

A Nyereményt a nyertes Játékos személyesen vagy meghatalmazott útján veheti át, írásbeli, teljes 

bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás bemutatásával. A Nyereményt átruházni nem 

lehet.   

A Nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.   

   

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményről szóló értesítésben meghatározott határidőig a 

Nyeremény átvételéhez szükséges információt nem adja át Szolgáltató részére, úgy a Nyereményre 

szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. 

 

A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Szabályzatban meghatározottakon túlmenően 

egyéb nyereményt.  

 

 

A nyeremények pénzre nem átválthatók! 

 

1.6 Közterhek 

 

A  Nyereményt Biztosító Partner  vállalja,  hogy  kifizeti  a  nyereményre  esetlegesen  közvetlenül  

alkalmazandó  személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő 

további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek 

azonban a Játékost terhelik.   

   

Amennyiben  a  Nyereményt  közteher  fizetési  kötelezettség  terheli,  a  Nyeremény  után  a  Szervező  

a hatályos  jogszabályok  szerinti  adóelőleget  megállapítja,  levonja,  és  megfizeti.  A  Nyeremény  

után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a nyertes 

Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, születési név, 

adóazonosító jel, TAJ kártya száma, lakcím, születési hely és idő, édesanyja neve) a nyertes Játékos 

köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.   

 

1.7 Játékszabályok változtatása  

 

Szervező a jelen Játékszabályzat 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. 

 

1.8 A Játékból kizártak köre  

A játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 

a) a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) 

bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói; 
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b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények felajánlói, 

stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 

1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

 

1.9 A nyertes Játékos értesítése, kihirdetése 

A nyerteseket a Szervező a PontMaster fiókjában regisztrált (elsődlegesen e-mailben) elérhetőségen 

értesíti a sorsolásokat követő 7 munkanapon belül.  

 

2. ADATVÉDELEM 

A jelen játékra a PontMaster Törzsvásárlói Program Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak az 

irányadók és alkalmazandók, amely elérhető itt: https://pontmaster.hu/assets/adatvedelmi-

nyilatkozat.pdf 

 

https://pontmaster.hu/assets/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf
https://pontmaster.hu/assets/adatvedelmi-nyilatkozat.pdf

