
Játékszabályzat és részvételi feltételek 

a Style & Home Kft. által üzemeltett OTTHONNEKED összefogás 

nyereményjátékára 

 

 

1. A Nyereményjáték  szervezője: a www.otthonneked.hu oldalt üzemeltető 

Style & Home Kft. (székhely: 2235 Mende, Fő u. 21., adószám: 23173482-2-13 

– a továbbiakban: “Szervező”). 

2. A Játék főbb szabályai: a nyereményjáték időtartama: 2018. április 11-15. 

A játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki összegyűjti az 

összes matricát, regisztrálja magát a játék felhasználói közé, és helyesen 

megválaszolja az íven szereplő 3 kérdést. A játékos elfogadja, hogy a 

regisztráció egyben a játékszabály és a részvételi feltételek elfogadását is jelenti, 

valamint feliratkozást a www.otthonneked.hu hírleveleire. A játékos 

regisztrációjával hozzájárul, hogy a játékban megadott adatait a játékot szervező 
Style&Home Kft. marketing célokra felhasználja, valamint a megadott 

elérhetőségeken hírlevelekkel megkeresse, valamint adatait a partnerei számára 

továbbítsa.  

3. Nyeremény: A játék lezárását követően a matricát összegyűjtő, valamint a 

helyes választ adó látogatók között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:  

Fődíj: 1 db Iconia Tab 10 tablet 

Partnerek által felajánlott nyeremények: 

Sistem Air:  egy központi porszívó rendszerhez szükséges komplett 

alapszerelési csomag (három szerelőlappal -csövek, idomok, szerelőlapok stb., 

egy kb. max. 150 m2 –es épülő házhoz, ingyenes tervezéssel) 

Arezzo Design Kft. : Arezzo Design fugatisztító folyadék 

Internorm Ablak Kft.: egy ajándékcsomag, amely esernyőt, sport pólót, 

hátizsákot, piros napszemüveget tartalmaz 

IBD Magyarország Kft.: egy bruttó 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány. 

(Beváltható a központi mintateremben, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 

125., érvényes 2018. december 31-ig) 

VS Fürdőszoba Kft: 1 db zuhanyfej 

A kitöltött szelvényeket a VR OTTHON standon adja le (G pavilon 105H). 

A szervező fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére. 

A nyeremények készpénzre át nem válthatók. 

4. A nyertes kiválasztása, sorsolás: A nyeremény sorsolása nyilvános. 

A sorsolás időpontja: 2018. április 18. 12.00 óra. A sorsolás helye: 1101 

Budapest, Albertirsai út 10. 1-es Épület 111 szoba 

A sorsolás során 6 fő nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A 

nyertes értesítése az íven megadott e-mail címen történik. Amennyiben az e-

mail-es megkeresésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, a tartalék 



nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására. 

A sorsolás eredményéről minden játékost e-mailben értesítünk. A nyertes neve 

megtekinthető lesz a www.otthonneked.hu weboldalon is. 

5. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás 
önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az 

adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval 

kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja és az 

Adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget 

nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben 

sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a 

Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A 
felmérés beküldésével a Játékosok az Adatkezelés szabályait, illetve a 

Játékszabályzatot a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a 

jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

- nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték 

nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, 

- a megadott név és e-mail cím a sorsolás lebonyolítása során felhasználásra 

kerülnek, 

- a játékosok személyes adatait a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározottak szerint kezelje. 

6. Adatkezelés: A Játékos a játékra a név, e-mail cím, telefonszám, mint 

személyes adatok megadásával regisztrálhat. A regisztrációval a Játékos 

hozzájárul, hogy adatait a Syle & Home Kft. és partnerei marketing 
kampányaihoz, hírlevelének kiküldéséhez felhasználja. A Szervező 

adatkezelésére az adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak. 

A Szervező adatkezelési szabályzata a https://www.otthonneked/adatvedelmi-

nyilatkozat címen érhető el. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a 

fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk 

önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból. Ezen kívül a 

Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. 
Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos 

nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat. Az adatok kezelése mindenben 

megfelel 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) törvénynek ill. a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi 

kötelezettségnek.  

 


