
Általános részvételi- és játékszabályzat 

 

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Rubin Szegedi Paprikafeldolgozó Kft. (székhely: 6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 173., 

cégjegyzékszám: 06-09-00196, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban 

(továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy 

vehet részt, aki nem esik az 1.1. meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: 

Játékos). 

A Játékban való részvételhez szükséges az Rubin Kft. által a Rubin Paprika 

https://www.facebook.com/rubinpaprika/ oldalon posztolt játékfelhívásra és közzétett 

játékkérdésre releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat). 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Általános Részvételi- és Játékszabályzat 

automatikus elfogadását jelenti. 

1.1. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a 

Pályázata) nem felel meg a jelen Általános Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

A Játékból ki vannak zárva a Szervező Rubin Szegedi Paprikafeldolgozó Kft. dolgozói és ezen 

személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

2. A játék időtartama 

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok 

leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az 

adott játéknál megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után 

érkezett jelentkezések érvénytelenek.  

3. Jelentkezés a Játékra 

A Játékra jelentkezni valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre 

történő válaszadással, vagy  a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével 

lehet. 

Egy Játékos Játékonként egy Pályázatot küldhet be, de több kérdésre is válaszolhat, és a Játék 

helyes megfejtői közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A 

Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó 

rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.  

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software 

bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A 

Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként. 

https://www.facebook.com/rubinpaprika/


4. Nyeremény 

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény 

átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor 

ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem 

ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre. A Szervező a 

nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.  

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét 

a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére 

történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 173.) A nyeremény 

sorsolására a Játék leírásában megadott időpontban, a nyereményjáték lezárása után számítógép 

segítségével kerül sor. 

A Szervező az ajándék nyertesének/nyerteseinek nevét az adott Facebook poszt 

hozzászólásában és a Rubin Paprika https://www.facebook.com/rubinpaprika/ facebook 

oldalon is közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül. Az ajándék 

nyertesének/nyerteseinek erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét, telefonszámát 

és postai címét Facebook privát üzenetben a Rubin Paprika 

https://www.facebook.com/rubinpaprika/ facebook oldalnak címezve.  

5. Nyeremény kézbesítése 

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyerteseknek a 

Szervező székhelyén. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent 

megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. 

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására vagy 

feladására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 

kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, 

úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének 

lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak 

magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt. 

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, 

stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a 

kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

6. Adatkezelés 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Általános Részvételi- és 

Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező 

https://www.facebook.com/rubinpaprika/
https://www.facebook.com/rubinpaprika/


adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - 

minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa, továbbá a nyertes 

nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzé tegye. Az adatok kezelője a Szervező Rubin 

Szegedi Paprikafeldolgozó Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.  

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a 

nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Rubin Szegedi 

Paprikafeldolgozó Kft. 6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 173; vagy a következő e-mail címen: 

info@rubinpaprika.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai 

helyesbítését is.  

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja 

meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a 

nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet. 

9. Egyéb                    

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, 

azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a 

Facebook semmilyen formában nem kapja meg.  

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására. 

A Szabályzat elérhető a http://www.rubinpaprika.hu/aszf webcímen. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást 

követ el. 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 

személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt 

támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést 

megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami 

a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

 

http://www.rubinpaprika.hu/aszf

