A
„Biztos kezekben a jövő!”
elnevezésű promóciós program 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, „Biztos kezekben a jövő!” elnevezésű
promóciós programot szervezi (a továbbiakban: Program).

2.

A Programban azok a cselekvőképes, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek
részt, akik kapcsolatfelvétel és a Programban történő részvétel céljából regisztrálnak a
https://ossejt.krio.hu/promocios-program linken (a továbbiakban: Résztvevő).

3.

A Programban való részvétel érvényességének formai feltételei
a) az előzetesen megismert, jelen részvételi és adatkezelési szabályzat elfogadása az annak 1.
számú mellékletében található Adatkezelési Tájékoztatóval együtt;
b) regisztráció a Programra az alábbi, önkéntesen megadott adatokkal: név, telefonszám, email cím, a szülés várható időpontja és tervezett helye;
c) a feltételek megismerése után a részvételi szándék egyértelmű kinyilvánítása.

4.

A regisztráció – azaz a Programban történő részvételi szándék egyértelmű kinyilvánítása a jelen
szabályzat és mellékletének feltételeivel – a Résztvevő részéről elektronikus úton történik a
https://ossejt.krio.hu/promocios-program linken az alábbiak szerint:
✓

✓

A Program részvételi és adatkezelési szabályzatát az annak 1. számú mellékletében
található Adatkezelési Tájékoztatóval együtt előzetesen megismertem:
igen
nem
Hírlevél:
igen
nem

5.

A Szervező a Programot 2022. április 1. napjától kezdődően 2022. június 30. napjáig tartó
időszakra hirdeti meg. A Programban az ezen időszakban, 2022. június 30. éjfélig leadott
regisztrációk vesznek részt.

6.

Egy Résztvevő csak egyszer regisztrálhat a Programra. A jelen pontban meghatározott feltételnek
meg nem felelő regisztrációt a Szervező kizárja a Programból.

7.

A Programban résztvevők között kisorsolt fődíj (a továbbiakban: Fődíj) az alábbi kedvezményt
foglalja magában:

7.1.

Egyszeri, egy darab 274.500,- (Kettőszázhetvennégyezer-ötszáz) forint mértékű árengedmény a
Résztvevő által választott őssejttárolási szerződés árából.

7.2.

Amennyiben a Fődíj jogosultja a sorsolás időpontja előtti időszakban már megkötötte az
őssejttárolási szerződést, akkor részére a már aláírt szerződés díjába kerül beszámításra a
274.500,- (Kettőszázhetvennégyezer-ötszáz) forint vagy a még ki nem számlázott éves tárolási
díjakba. Pénz visszatérítésnek nincs helye, illetve az árengedmény pénzre nem váltható.

8.

A Fődíj kisorsolására a Szervező székházában, a 1026 Budapest, Kelemen László u. 12. szám alatt
(Telefon: +36/1/416-7453, +36/1/414-0130) kerül sor 2022.07.04. napján 14:00 órakor.

9.

A Fődíj kisorsolása elektronikus programmal végzett esetleges kiválasztással történik. A
sorsoláson 1 (Egy) nyertes, illetve további 2 (Kettő) tartaléknyertes kihúzására kerül sor.
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10.

A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Fődíjra 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 szabályba ütköző magatartása
miatt kerül kizárásra.

11.

A sorsolást követő munkanapon megtörténik a nyertes/tartalék nyertesek nevének közzététele a
https://ossejt.krio.hu/promocios-program weboldalon, illetve a Szervező a szerencsés nyertest emailben is értesíti.

12.

A Fődíj átvételének feltételei:
a) érvényes regisztráció megjelenése a Szervező rendszerében;
b) őssejttárolási szerződés eredeti aláírással ellátott megkötése a Szervezővel legkésőbb a
sorsolás napjáig;
c) a Résztvevő a 2. pontban foglalt személyi feltételeknek megfelel és személyazonosságát
hitelt érdemlően, okirattal igazolja;
d) a Szervező valamely, a jelen szabályzatban meghatározott ok miatt nem zárta ki a
Résztvevőt a Programból.

13.

A nyertes/tartaléknyertes a Fődíj átvételére a nyereményről szóló értesítés kézhezvételét
követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 (Kilencven) napon belül jogosult. Amennyiben a
Fődíj átvételére jogosult Résztvevő (nyertes/tartaléknyertes) a nyereményét ezen határidőn belül
nem venné át, úgy az egy későbbiekben meghirdetett promóciós programban újra kisorsolásra
kerül.

14.

Az árengedmény a nyertes írásbeli nyilatkozatával átruházható olyan személyre, aki a 12. pontban
foglalt, a Fődíj átvételére vonatkozó feltételeknek maradéktalanul megfelel és a jelen
szabályzatban és mellékletében foglaltakat az aláírásával igazolva elfogadja. Az árengedmény
utáni adó- és járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt és a Programban résztvevőket a hatályos
jogszabályok alapján terheli.

15.

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.

16.

Szervező a Fődíj átadásáig kizárhatja a Programból a Résztvevőt, amennyiben a Fődíjat azért nem
lehet átadni a részére, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatok nem valósak vagy
tévesek, vagy a pontatlanság miatt nem azonosítható be vagy nem értesíthető a Résztvevő.
Ebben az esetben a soron következő tartaléknyertes jogosult a Fődíjra.

17.

A Szervező a Programra vonatkozó aktuális információkat a https://ossejt.krio.hu/promociosprogram oldalon tünteti fel, ahol a jelen szabályzat az adatvédelmi melléklettel együtt elérhető a
Program ideje alatt.

18.

Azáltal, hogy a Résztvevő regisztrál a Programban, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy
ha nyer, a neve nyilvánosságra kerüljön. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Fődíj
átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, ezért ezennel hozzájárul ezen felvételek akár
teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező belső prezentációs tevékenységéhez
történő felhasználásához, továbbá a Szervező által készíttetett reklám-promócióhoz történő
felhasználásához, területi-, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
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19.

Azzal, hogy a Résztvevő regisztrál a Programra, kijelenti és elismeri, hogy a jelen Szabályzat 1.
számú mellékletében található Adatkezelési Tájékoztató tartalmát is megismerte a regisztráció
előtt, az abban foglaltakat tudomásul vette és önkéntesen járult hozzá ahhoz, hogy a regisztráció
során megadott személyes adatait a KRIO Intézet Zrt. az Adatkezelési Tájékoztatóban megadott
feltételek szerint kezelje. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti továbbá, hogy az általa megadott
adatok valósak, azok megadására jogosult volt.

20.

A Programban nem vehetnek részt a Szervező és a Hayer Kft. (székhely: 1171 Budapest, Péceli
út 118.) dolgozói (alkalmazottak, közreműködők), valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

21.

A regisztrációval egyidejűleg a regisztráló tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban
foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a Program szabályzatában, illetve az annak 1.
számú mellékletében található Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat – a Programra történő
regisztráció előtt – elolvasta és megértette. A jelen szabályzat elfogadásával a Résztvevő 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, 2022.04.01.

KRIO Intézet Zrt.
Szervező
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1. számú melléklet
Adatkezelési Tájékoztató
a „Biztos kezekben a jövő!”
elnevezésű promóciós programra regisztrálók adatfelvételhez
személyre szóló tájékoztatásra és Hírlevél küldésre vonatkozóan
A KRIO Intézet Zrt. (1026 Budapest, Kelemen László u. 12.) – a továbbiakban: Szervező – által
szervezett „Biztos kezekben a jövő!” elnevezésű promóciós programra (a továbbiakban: Program)
regisztrálók a jelen tájékoztatóban megismerhetik a regisztrációhoz kapcsolódóan az adatkezelés célját,
a kezelt személyes adatok körét, jogalapját és időtartamát.
A KRIO Intézet Zrt. mint szervező és egyben, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, az
adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A
KRIO Intézet a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A programra történő regisztráció
során megadott adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amennyiben a jelen tájékoztató
ismeretében a regisztráló elfogadja az adatkezelés feltételeit. Egyebekben a KRIO Intézet Általános
Adatkezelési Szabályzata a www.krio.hu honlapon folyamatosan elérhető.
Az adatkezelés célja:
Amennyiben a honlapon megjelölt adatait beírja, akkor azzal a céllal regisztrál, hogy részt vegyen a
promóciós Programban és kapcsolatfelvétel és személyre szóló tájékoztatás céljából a KRIO Intézet
megkeresse Önt és az általa, illetve a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz
kapcsolódó rendezvényekről, eseményekről tájékoztatást adjon (a továbbiakban: személyre szóló
tájékoztatás). Kérjük, hogy az e-mail cím és a telefonszám esetében azt adja meg (vagy az egyiket,
vagy mindkettőt), amelye/ke/n a megkeresést kéri.
Amennyiben a honlapon megjelölt adatait beírja és külön megjelöli a Hírlevél linket, akkor azzal a céllal
regisztrál, hogy a KRIO Intézet az általa, illetve a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az
azokhoz kapcsolódó rendezvényekről, eseményekről Hírlevelet küldjön Önnek (a továbbiakban:
Hírlevél küldés), továbbá ezzel egyben ezekre a célokra saját üzleti célú adatbázis építése. Direkt
marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
A kezelt adatok köre személyre szóló tájékoztatás céljából: név, telefonszám, e-mail cím, szülés
helye, szülés várható ideje, továbbá saját üzleti célú adatbázis építése, valamint a rendszer tárolja a felés leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online
aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat).
A kezelt adatok köre Hírlevél küldése céljából: név, telefonszám, e-mail cím, szülés helye, szülés
várható ideje, továbbá saját üzleti célú adatbázis építése, valamint a rendszer tárolja a fel- és
leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online
aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat).
Felhívjuk a regisztrációval adatot közlők figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának dokumentált beszerzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. 6. § (5) bekezdése és a GDPR 6.
cikk (1) bek. a) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de maximum az
adatfelvételtől számított 5 (Öt) év.
Adatfeldolgozók: KRIO Intézet Zrt., illetve a fejlesztési és a rendszergazdai feladatok ellátására: Hayer
Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.), a hírlevél küldési szolgáltatás ellátására: MailChimp
(The Rocket Science Group, LLC – https://mailchimp.com)
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Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az KRIO
Intézet Zrt. által adott információkról.
A regisztráció során megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését
vagy módosítását bármikor, ingyenesen az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: • e-mail útján az
adatvedelem@kiro.hu címen, továbbá • postai úton a KRIO Intézet Zrt. 1026 Budapest, Kelemen László
utca 12. címen.
A KRIO Intézet Zrt. úgy választja meg és úgy üzemelteti a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott
informatikai eszközöket, hogy a kezelt adat: • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
(rendelkezésre állás) • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) • változatlansága
igazolható (adatintegritás) • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelő elérhetőségei: KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Székhely:1026 Budapest, Kelemen László utca 12.; Cg. 01-10-042814 - Fővárosi
Törvényszék
Cégbírósága;
Adószám:
12038112-2-42;
Tel.:
+36-1-416-7453;
e-mail:
adatvedelem@krio.hu)
A regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatosan az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések
kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és
tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekkel kapcsolatos kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A KRIO Intézet Zrt. a kért információkat
és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem
vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre
jogosult. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az
alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per
illetékmentes. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal az alábbi hatóságnál lehet élni: Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Budapest, 2022.04.01.

KRIO Intézet Zrt.
szervező és adatkezelő
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