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Részvételi- és Játékszabályzat 
(a továbbiakban: Játékszabályzat) 

HELIOS VENTILÁTOROK Hungarotherm nyereményjáték a hírlevélre 
feliratkozók számára 

 
A Kamleithner Budapest Kft. (székhelye: 1225 Budapest, Tétényliget utca 3., Cg. 01-09-
064579, a továbbiakban: Szervező) az alábbiak szerint állapítja meg a HELIOS VENTILÁTOROK 
Hungarothem nyereményjátékában (a továbbiakban: Játék) történő részvételi, illetve 
játékszabályokat. A Játék lebonyolítására  a 2023. március 29. – 2023. április 2. között tartandó 
41. Nemzetközi építőipari szakkiállításon a CONSTRUMA Otthonteremtési Csokor elnevezésű 
rendezvényen (helyszíne: HUNGEXPO,  1101 Budapest, Albertirsai út 10., a továbbiakban: 
Kiállítás) kerül sor az alábbiak szerint.  
 
1. A Játékban résztvevő személyek, regisztráció 
 
A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő), aki  

 

• 18. életévét betöltötte, 

• teljesen cselekvőképes, 

• a Kiállításon látogatóként (azaz nem a Kiállítást szervező vagy más kiállító 

munkatársaként, alvállalkozójaként) részt vesz,  

• érvényes regisztrációval rendelkezik az alábbiak szerint, a jelen Játékszabályzatban 

megadott időtartamon belül, 

• hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező részére e-mailben hírlevelet küldjön.  

 
A Játékban való részvétel feltétele a játék ideje alatt a helyszínen személyes jelenléttel 
történő, a Szervező által külön erre a célra létrehozott felületen történő online regisztráció, 
ennek során a kért adatok (név; e-mail cím; telefonszám) megadása a Szervező hírlevelére 
történő feliratkozás és a sorsoláson történő részvétel szándékának megerősítése. 
 
Egy Résztvevő a játék ideje alatt csak egyszer regisztrálhat. Az utólagos adatmegadásra nincs 
lehetőség, illetve a Szervező nem vállal felelősséget a regisztráció során téves vagy valótlan 
adatok megadásáért. 
 
A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 
Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül, kifejezetten elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a 
Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 
automatikusan kizárásra kerül. 
 
A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozói, valamint a lebonyolításban közvetlenül közreműködők és a 
Szervező által foglalkoztatott munkatársak. 
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A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor a Szervezőn és a Résztvevőn kívül 
álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.  
 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, 
akik, illetve amelyek nem felelnek meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. 
Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Résztvevő vagy 
más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével 
bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. 
csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt és az érintett 
regisztrációt azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben 
szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. A regisztráció, illetve a Résztvevő 
kizárása miatt a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult 
támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni. 
 
Jelen Játékszabályzat a www.helios.hu honlapon a Játék kezdetétől megtekinthető. 
 
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
2. A regisztráció időtartama 
 
A Játékba történő regisztráció kezdetének időpontja: 2023. március 29. (szerda) 8.00 óra. 
A Játékba történő regisztráció zárásának időpontja: 2023. április 2. (vasárnap) 17.00 óra. 
 
A jelen pont szerinti időtartam alatt beérkezett, jelen Játékszabályzatnak megfelelő 
regisztrációval rendelkező, hírlevélre feliratkozó Résztvevők között kerül kisorsolásra a 
nyeremény az alábbiak szerint. 
 
3. A sorsolás 
 
A Játék időtartama alatt a Résztvevők által megadott adatok közül a sorsolás a 
véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes software segítségével elektronikusan 
történik. A sorsoláson 1 (egy) fő nyertes, valamint 1 (egy) fő pótnyertes kerül kisorsolásra. A 
sorsolás nem nyilvános. A sorsorlás eredményét Szervező jegyzőkönyvben rögzíti.  
 
A sorsolás helyszíne: 
Kamleithner Budapest Kft. 
1225 Budapest, Tétényliget utca 3. 
 
A sorsolás időpontja: 
2023. április 5. (szerda) 13:00 óra 
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A 4. pontban meghatározott nyeremény 1 (egy) fő nyertesén felül 1 (egy) fő pótnyertes is 
kisorsolásra kerül, a nyereményre, illetve annak átadására vonatkozó rendelkezések a 
nyertesre és a pótnyertesre egyaránt vonatkoznak.  
 
4. A nyertesek és a nyeremény 
 
NYEREMÉNY:  

1 db 500.000 Ft értékű luxus wellness élmény ajándékutalvány a  
Spirit Hotel Termál Spa***** superior (Sárvár) szállodába 

 
A nyereményt a nyertes a fenti szállodában a szálloda szolgáltatásaira szabadon 
felhasználható 2024.12.26. napjáig.  
 
A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható. 
 
A nyertest a Szervező képviselője a regisztrációhoz használt e-mail címen, valamint telefonon 
keresztül értesíti a sorsolást követő 8 (nyolc) munkanapon belül. A Szervező a nyertes 
értesítését 3 (három) alkalommal kísérli meg.  
 
Amennyiben a megadott e-mail cím megszűnik vagy más okból, illetve telefonon a nyertes 
nem elérhető, úgy a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes köteles az e-mailben, 
illetve telefonon történő értesítésre reagálni, vagy azt fogadni az értesítésre nyitva álló fenti 
8 (nyolc) munkanapos határidő lejártát követő 2 (kettő) munkanapon belül. Mindezen felül 
amennyiben a nyertes jelen szabályzat bármely feltételének nem felel meg vagy a jelen pont 
szerinti határidőben az értesítésre nem reagál, úgy a pótnyertes lép a helyére.  
 
Szervező kizárja a Játékból a nyertest, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, 
mert a beküldött személyes adatok nem valósak, tévesek. A Résztvevő téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  
 
A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a 

• nyertes a Játékból kizárásra került; vagy 

• ha a Szervező a sorsolást követően a 8 (nyolc) munkanapon belül 3 (három) alkalommal 
történő próbálkozás ellenére sem éri el a nyertest; vagy 

• ha a nyertes regisztrációjának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be. 
 
A pótnyertes értesítésére is a nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak, azzal, hogy az 
értesítésre, illetve az arra történő nyertes általi reagálásra nyitva álló határidő lejártát követő 
naptól számítandó.  
 
A nyertes postai úton vagy személyesen veszi át a nyereményt. 
 
A nyeremény személyes átadásáról kép-film- vagy hangfelvétel készülhet, melynek 
Magyarország területén való, tetszőleges módon, illetve eszközön korlátlan alkalommal való 
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külön díjazás nélküli a Játék lezárását követő megjelenéséhez a Résztvevő a regisztrációval 
kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 
 
Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át a személyes átvételre egyeztetett 
időpontban vagy postai kézbesítés útján, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét a Játék lezárását követően a 
www.helios.hu honlapon közzé tegye. 
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 
 

• az adatmegadás során használt e-mail címe egyeztetések során vagy annak 
megkezdése előtt törlésre kerül; 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 
befolyásolni próbálta; 

• jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. 
 
Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 

elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, 

járvány stb.), amelyek függetlenek a Szervező akaratától és közvetlenül akadályozzák a 

Szervezőt a nyeremények átadásában. Amennyiben a Szervezőnek nem felróható okból (vis 

maior) nem tudja teljesíteni a jelen Játékszabályzatban előírtak szerinti határidőben a 

nyeremény átadását, a határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben 

a vis maior időtartama a 180 (száznyolcvan) napot meghaladja a Szervező jogosult a 

Játékszabályzatot visszavonni, és a nyeremény átadását megtagadni.  

 
5. A Szervező felelőssége 
 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 
a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli 
regisztrációjából/Játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-
mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő 
sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik 
személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény 
Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő hibákhoz, késéshez, jogosulatlan 
átvételhez kapcsolódóan. A nyeremény Szervezőnek nem felróható okból történő elvesztése, 
elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére a Szervező 
kizárja a felelősségét. 
 

Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja 

a felelősségét a nyeremény átvétele, illetve az annak érdekében tett cselekmények, valamint 

a nyeremény felhasználása, illetve igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.  
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6. Adózási kérdések 

 

A nyereményhez fűződő esetleges adófizetési és bevallási kötelezettség a Szervezőt terheli.  

 

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció 

szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. 

nyilatkozatot megadni. 

 

7. Adatkezelési- és adatvédelemi szabályok 
 
A Játék vonatkozásában az adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. A Szervező 
adatfeldolgozót nem vesz igénybe a Játék lebonyolítása során. 

 
A Játékban történő részvételhez szükséges adatszolgáltatás a Résztvevők önkéntes 
hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, és 
előfeltétele a nyeremény átadásának.  
 
 A Résztvevők a Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
nyertesség esetén a Szervező honlapján (https://helios.hu/), közösségi oldalain nevüket és a 
nyereményátadásról készült felvételeket a Szervező minden további feltétel és ellenérték 
nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.  
 
A Résztvevők hozzájárulnak, hogy a megadott személyes adataikat a Szervező a Játék 
lebonyolítása (regisztrációk ellenőrzése, sorsolás, nyeremény átadása, adókérdések 
rendezése) érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja 
hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb a sorsolást követő 5. napig, a nyertes, illetve a 
pótnyertes esetén a nyeremény átadásának napjáig, valamint a nyereményeket átvevő 
nyertes megadott személyes adatait, illetve a nyeremények kisorsolásával és átvételével 
kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a nyeremény átadásának napjától számított 8 évig, megőrizze, majd ezt 
követően törölje. A nyertes esetén az adatkezelés jogalapja ez esetben a Szervezőre vonatkozó 
jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). 
 
Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása (regisztráció, sorsolás, nyeremény átadása, 
adókérdések rendezése). 
 
Az érintettek köre: a Játékban a regisztrációt elvégző természetes személyek. 
 
Az érintett személyes adatok kategóriái: 
A Szervező kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok elérése érdekében 
elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti: 
 
Természetes személy Résztvevő esetén: a) név; b) e-mail cím; c) telefonszám.  
 

https://helios.hu/
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Nyertes esetén, amennyiben a nyeremény kézbesítésére postai úton kerül sor: a) postázási 
cím.  
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a Résztvevő, illetve a nyertes kizárásra 
kerül. 
 
A Szervező a nyeremény postai úton történő megküldése esetén a Magyar Posta Zrt. 
(székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg. 01-10-042463) részére továbbítja a 
Résztvevő nevét és postázási címként megadott címét. 
 
Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül 
sor. 
 
 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik.  
 
További felmerülő kérdések esetén (ideértve különösen, de nem kizárólag az adatbiztonsági 
intézkedésekre, illetve az érintetti jogokra vonatkozó tájékoztatást) a Szervező az Általános 
Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak irányadóak, amely az alábbi linken érhet el: 
http://ecovent.helios.hu/Helios_adatkezelesi_tajekoztato_20180808.pdf. 
 
A hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre teljes mértékben a Szervező 
Átalános Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak irányadóak, amely az alábbi linken érhet el: 
http://ecovent.helios.hu/Helios_adatkezelesi_tajekoztato_20180808.pdf. 
 

A Játékban történő részvétel során a Résztvevő az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban 

foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.  

 

Budapest, 2023. 03. 01. 

http://ecovent.helios.hu/Helios_adatkezelesi_tajekoztato_20180808.pdf
http://ecovent.helios.hu/Helios_adatkezelesi_tajekoztato_20180808.pdf

