
 
 

A 
KÉZRŐL KÉZRE 2018 PROGRAM 

elnevezésű promóció részvételi és 

adatkezelési szabályzata 

 

1. A KRIO Intézet Zrt. (1026 Budapest, Kelemen László u. 12.) – a továbbiakban: Szervező – a jelen 

részvételi és adatkezelési szabályzatban részletezett, KÉZRŐL KÉZRE 2018 elnevezésű 
promóciós programot szervezi (a továbbiakban: Program).  

 

2. A Programban ajánlóként a KRIO Intézetnél már őssejt tárolási szerződéssel rendelkező, de még 
a minta gyűjtést előtti (tehát a gyermek születése előtti) időszakban lévő Ügyfeleink vehetnek 

részt (a továbbiakban: Ajánló), meghívottként pedig az általuk ajánlott azon cselekvőképes, 18. 
életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban Meghívott), akik kapcsolatfelvétel 

céljából felveszik a kapcsolatot a KRIO Intézettel. 
 

3. A Programban való részvétel érvényességének formai feltételei  

3.1. az Ajánló részéről: 
a) a szabályosan aláírt őssejt tárolási szerződés megléte a Szervezővel; 

b) a szerződéshez kapcsolódó induló díj befizetése  
c) A KÉZRŐL KÉZRE 2018 kupon átadása  

d) az előzetesen megismert, jelen részvételi és adatkezelési szabályzat elfogadása; 

 
3.2. Meghívott részéről: 

a) birtokában van a KÉZRŐL KÉZRE 2018 kuponnak, amelyen szerepel az Ajánló neve és 
szerződésszáma; 

b) a kupon átvétele és az Ajánló gyermekének megszületése között rögzített időszak alatt a 
KRIO Intézet Zrt. bármely köldökzsinórvér tárolására vonatkozó szerződésének megkötése 

(akár személyesen, akár on-line) és az ahhoz kapcsolódó induló díj szerződésszerűen 

teljesítése. 
 

4. A Szervező a Programot 2018. január 1. napjától kezdődően visszavonásig hirdeti meg. A 
Programban az annak érvényességi ideje alatt megkötött szerződések vesznek részt. 

 

5. Az Ajánló egy szerződésszámmal csak egyszer regisztrálhat a Programra, de több Meghívottat is 
ajánlhat, azaz több KÉZRŐL KÉZRE 2018 kupont átadhat. 

 
6. A Programban résztvevők az alábbi kedvezményekben részesülnek: 

 

7. Amennyiben a regisztrált Ajánló megfelel a 3.1. pontban foglaltaknak és az általa ajánlott 
Meghívott teljesíti a 3.2. pont feltételeit, akkor az Ajánló részére a Szervező a megkötött 

köldökzsinórvér tárolására vonatkozó szerződéséből minden sikerest ajánlást követően 10.000,- 
(Tízezer) forint értékben árengedményt biztosít az alapdíjból, amely a szülést követő 14 napon 

belül esedékes, maximum a megkötött alapdíj mértékéig.   
 

8. A Programban előírt feltételek bekövetkezése esetén az Ajánló részére járó árengedmény a még 

ki nem számlázott alapdíj kerül beszámításra. Pénz visszatérítésnek nincs helye, illetve az 
árengedmény pénzre nem váltható. 

 
9. A Szervező az Ajánlót e-mailben értesíti, amennyiben a 7. pontban meghatározott kedvezmények 

érvényesítésének feltételei bekövetkeztek. 

 



 
10. Az árengedmény másra nem ruházható át. Az árengedmény utáni adó- és járulékfizetési 

kötelezettség a Szervezőt és a Programban résztvevőket a hatályos jogszabályok alapján terheli. 
 

11. 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.  

 
12. A Szervező a Programra vonatkozó aktuális információkat a honlapján tünteti fel, illetve a jelen 

szabályzat is elérhető a www.krio.hu oldalon a Program ideje alatt. 

 
13. Azzal, hogy a Meghívott regisztrál a Programra, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Programhoz megadott adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – a 
bármikor, feltétel nélkül megtehető tiltási nyilatkozat kézhezvételéig – minden további 

ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Program lebonyolítása, valamint saját marketing 
tevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa, a promóció végéig, illetve a szülést követő 
harminc napig. Meghívott a 3.2. pontban rögzített adatok megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, 

hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni 
kommunikációs eszköz, sms/mms útján kizárólag a saját tevékenységére vonatkozó, 

gyermekvállalással kapcsolatos tájékoztatókat, hirdetéseket és ajánlatokat küldjön a részére, az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az 

adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a Regisztráló, aki nem 
kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a 

nyilvántartásból bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti a következő elérhetőségeken: 

KRIO Intézet Zrt. 1026 Budapest, Kelemen László utca 12.; telefon: +36/1/416-7453, +36/1/414-
013092; e-mail: info@krio.hu. A Regisztráló 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 

 

14. A regisztrációval a Regisztráló tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt 

valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a KÉZRŐL KÉZRE PROGRAM szabályzatában 
foglaltakat – a Programra történő regisztráció előtt – elolvasta és megértette. A jelen szabályzat 

elfogadásával a Regisztráló elismeri továbbá, hogy a Programban saját akaratából, saját 
felelősségére vesz részt, vállalja továbbá, hogy a Szervezőt mentesíti minden olyan kár alól, amely 

abból adódott, hogy a jelen szabályzat szerinti bármely nyilatkozatát valótlanul tette meg. 

 
Budapest, 2018. 01. 01. 

 
 

KRIO Intézet Zrt. 
Szervező 
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