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„Adventi meglepetések”  
elnevezésű promóciós játék részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 

 
 
1. A KRIO Intézet Zrt. (1026 Budapest, Kelemen László u. 12.) – a továbbiakban: 
Szervező – a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett promóciós 
játékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).  
 
2. A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek – a 
továbbiakban: Játékos – vehetnek részt.   

 
3. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a jelen Játékszabályzat 4. 
pontjában rögzített időszak alatt a KRIO Intézet Zrt.-vel őssejttárolási szerződést kötött. 
 
4. Szervező a Játékot 2017. december 1. napjától kezdődően 2017. december 31. 
napjáig tartó időszakra hirdeti meg. A Játékban az ezen időszakban, 2017. december 31. 
éjfélig megkötött szerződések vesznek részt. 

 
5. A Játékban megnyerhető nyeremények (a továbbiakban: Nyeremények): 1 darab, 
Cam Istante etetőszék, 1 darab Angelcare AC1100 video légzésfigyelő, 1 db Chicco 
Next2Me Dream babaágy, Fődíj: 1 db az akciós időszakban megkötött őssejttárolási 
szerződés visszatérítése.  
 
6. A 5. pontban meghatározott Nyeremények kisorsolására a Szervező székházában, a 
1026 Budapest, Kelemen László u. 12. szám alatt (Telefon: +36/1/416-7453, +36/1/414-
0130) kerül sor a következő sorrendben:  

 
- 2017. december 11-én, hétfőn 14:00 órakor etetőszék, azon szerződött ügyfelek 

között, akik december 1-10. között kötöttek szerződést az adventi akció keretében 
- 2017. december 18-án, hétfő 14 órakor légzésfigyelő, azon szerződött ügyfelek 

között, akik december 11-17. között kötöttek szerződést az adventi akció keretében 
- 2017. december 27-én, szerdán 14:00 órakor babaágy, azon szerződött ügyfelek 

között, akik december 18-26. között kötöttek szerződést az adventi akció keretében 
- 2018. január 2-án, kedden 14 órakor őssejttárolási szerződés, azon szerződött 

ügyfelek között, akik december 1-31. között kötöttek őssejttárolási szerződést az 
adventi akció keretében. 

 
7. A nyertesek kisorsolása elektronikus programmal végzett esetleges kiválasztással 
történik. A sorsoláson 1 nyertes, illetve további 2 tartaléknyertes kihúzására kerül sor. 
 
8. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre 
abban az esetben, ha a sorrendben előttük lévő nyertes/tartaléknyertes, illetőleg annak 
Játékban való részvétele a jelen szabályzatban leírt bármely formai, illetőleg bármely 
személyi feltételnek nem felel meg és emiatt kizárásra kerül, illetve akkor, ha a 
nyertes/tartaléknyertes a jelen játékszabályba ütköző magatartása miatt kerül kizárásra. 
 
9. A nyertes/tartaléknyertes a Nyeremény átvételére a nyereményről szóló értesítés 
kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 (Kilencven) napon belül 
jogosult. Amennyiben a Nyeremény átvételére jogosult Játékos (nyertes/tartaléknyertes) a 
nyereményét ezen határidőn belül nem venné át, úgy az egy későbbiekben meghirdetett 
játékban újra kisorsolásra kerül. 
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10. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követő 10 (Tíz) munkanapon belül e-mailes 
és/vagy telefonos úton értesíti a Nyeremény átvételének részleteiről. 
 
 
11. A Nyeremény átvételének feltételei: 

a) Érvényes, megkötött szerződés 
b) A Játékos a 2. pontban foglalt személyi feltételeknek megfelel és 

személyazonosságát hitelt érdemlően, okirattal igazolja. 
c) A Szervező valamely ok miatt nem zárta ki a Játékost a Játékból. 

 
12. A Nyeremény a nyertes Játékos írásbeli nyilatkozatával átruházható. A Nyeremény 
utáni adó- és járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt és a nyertest a hatályos jogszabályok 
alapján terheli. 
 
13. A Szervező a nyertes/tartaléknyertesek névsorát a www.krio.hu internetes címen 
hozza nyilvánosságra, a sorsolást követően. 
 
14. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, feltétel nélküli beleegyezését adja 
ahhoz, hogy ha nyer, a neve nyilvánosságra kerüljön. A Játékos tudomásul veszi továbbá, 
hogy a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen 
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező belső prezentációs 
tevékenységéhez történő felhasználásához, továbbá a Szervező által készítetett reklám-
promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás 
nélkül. 
 
15. A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a 
beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráció során 
feltüntetett személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a pontatlanság miatt nem 
azonosítható be vagy nem értesíthető a Játékos.  
 
16. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Hayer Kft. 
(székhelye: 1171 Budapest, Péceli út 118.) dolgozói (alkalmazottak, közreműködők), 
valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói. 
 
17. A „Regisztráció” hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem 
valós adatfeltüntetés, stb.), az elektronikus kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, 
valamint az esetlegesen keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. 
 
18. A Szervező a Játékra vonatkozó aktuális információkat a honlapján is feltünteti, illetve 
a jelen Játékszabályzat elérhető a www.krio.hu oldalon a Játék ideje alatt. 
 
19. Azzal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a regisztrációhoz önkéntesen megadott adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és 
azokat a Szervező a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége 
céljából kezelje és felhasználja a Játék végéig, illetve a szülést követő harminc napig. A 
Játékos a neve, a telefonszáma, az e-mail címe és a szülés várható időpontja megadásával 
hozzájárul tehát ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból és ideig e-mail vagy 
telefonos megkeresés útján, kizárólag a saját tevékenységére vonatkozó, gyermekvállalással 
kapcsolatos tájékoztatókat, hirdetéseket és ajánlatokat küldjön a részére, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
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rendelkezéseinek megfelelően. A Játékos bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja az 
adatainak kezeléséhez és/vagy a Játékban való részvételhez adott hozzájárulását és adatai 
törlését bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti az alábbi elérhetőségek 
bármelyikén: KRIO Intézet Zrt. – 1026 Budapest, Kelemen László utca 12.; telefon: 
+36/1/416-7453; e-mail: info@krio.hu. A Játékos bármikor kérelmezheti a következőket: 
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; személyes adatainak helyesbítését; személyes 
adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. A felvilágosítás 
megtagadása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatást adni a bírósági jogorvoslat, továbbá 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A 
Szervező az adatkezelést a Hatóságnál bejelentette, nyilvántartási száma: 4566-0001. 
 
20. A Játékos a regisztrációval egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja a jelen 
Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen 
Játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette, az adatszolgáltatása önkéntesen és 
megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos 
elismeri továbbá, hogy a Játékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, vállalja 
továbbá, hogy a Szervezőt mentesíti minden olyan kár alól, amely abból adódott, hogy a 
jelen Játékszabályzat szerinti bármely nyilatkozatát valótlanul tette meg. 

 
Budapest, 2017. 12. 01. 

 
 

KRIO Intézet Zrt. 
Szervező 


