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„ NYERŐ DURACELL ERŐ”  
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK  

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA, ADATKEZELÉSI 

SZABÁLYZATA 

 
1. A Szervező 
 
1/1. A nyereményjáték („Játék”) szervezője az ORBICO HUNGARY Kft. (székhely: 1138 Budapest Dunavirág 
utca 2-6.sz. (Gateway Office Park 3. 3 emelet)., továbbiakban: „Szervező”), a nyereményjáték lebonyolítója a 
Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1., továbbiakban: „Lebonyolító”). 
 

2. A Játékban való részvétel feltételei 
 
2/1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakhellyel 
rendelkező természetes személy a jelen játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételek mellett. 
 
2/2 A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval 
munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, 
valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.); 
 

(a) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, 
valamint közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.); 
 

(b)  a Játékban közreműködő áruházláncok és üzletek munkavállalói, vezető tisztségviselői, 
valamint ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.). 

 
 
2/3. A Játék teljes időtartama - budapesti idő szerint - 2022. július 1. napjának 0 óra 00 percétől 2022. 
szeptember 30. napjának 23 óra 59 percéig tart („Játék időtartama”). A Játék időtartamán belül 3 
játékperiódus kerül meghatározásra, a 3/2. pontban foglaltak szerint. 
 
2/4. A nyereményjátékban való részvétel további feltételei, a részvétel menete: 
 
A résztvevő játékos a www.nyerjaduracellel.hu weboldalon küldi be pályázatát: a beküldés előtt regisztráció 
szükséges, melynek során a játékos megadja teljes nevét, e-mail címét, elfogadja jelen játékszabályzatot és a 
részét képező adatkezelési szabályzatot, majd a megadott e-mail címre küldött válaszlevélben található linkre 
kattintva 72 órán belül érvényesíti a regisztrációját és a www.nyerjaduracellel.hu oldalon feltölti a játékban 
résztvevő, minimum bruttó 1.500,- Ft azaz bruttó ezerötszáz forint értékben Duracell termék vásárlásról (a 
vásárlásnak a Játékszabályzatban meghatározott időben és feltételekkel kell megtörténnie) szóló nyugtájának 
adatait (AP kód, a blokkon szereplő vásárlás pontos dátuma /év, hónap, nap, óra, perc), illetve ÁFÁ-s számla 
esetén a számla sorszámát (pl. 33456/21-WS) és a teljesítés időpontját, és sikeresen befejezi a teljes feltöltést 
és regisztrációt a játék időszakában. A kód feltöltésnél kötelezően kitöltendő adatmező továbbá: „Vásárolt 
termék” (pl. Duracell Optimum, Egyéb Duracell termék).  
 
A Duracell Optimum típusú elem vásárlása esetén a Játékos megduplázhatja nyerési esélyeit: azon Játékosok, 
akik Duracell Optimum elemet vásároltak a jelen játékszabályzatban megadott időszakban és ezt megjelölték 
a „Vásárolt termék” adatmezőben, extra nyerő kódot kapnak a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött 
elektronikus levélben. A játékosok az extra kódot tartalmazó pdf file feltöltésével újabb Pályázatot 
küldhetnek be. Az eredeti és az extra pályázat feltöltési ideje között minimum 1 percnek el kell telnie. Az 
extra kóddal beküldött Pályázat ugyanolyan pályázatnak minősül, mint a vásárlást igazoló blokk adatainak 
megadásával beküldött Pályázat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a termék listázottság, elérhetőség üzletenként 
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és üzletlánconként eltérhet. Ezért (illetve készlethiányért) sem Szervező, sem Lebonyolító, sem az adott 
üzletlánc, vagy üzlet nem vállal felelősséget és ezzel kapcsolatosan minden igényérvényesítést kizár. 
Amennyiben a Játékos regisztrációját bármely okból a linket tartalmazó e-mail kiküldésétől számított 72 órán 
belül nem erősíti meg, a regisztrációját és az addig feltöltött nyugtáit a Lebonyolító érvényteleníti, ezáltal 
nyereményre nem válhat jogosulttá (az időpontok megállapítására a WebLogic Studio Bt. szerverének adatai 
az irányadóak ellenkező bizonyításig). Amennyiben a Játékos az így, kizárólag ilyen okból érvénytelenített 
nyugtákkal a Játék időtartamában szabályosan ismételten pályázik és meg is erősíti a regisztrációját a 
szabályoknak megfelelően, úgy az újonnan feltöltött pályázata már érvényes lehet. Amennyiben a Játék 
időtartamából kevesebb, mint 72 óra van hátra az érvényesítésre felszólító e-mail kiküldésétől számítva, úgy 
az érvényesítésre a Játékosnak legfeljebb a Játék végéig van lehetősége: 
 
A Játékban résztvevő személy („Játékos”) az lehet, aki: 
 

a)  2022. július 1. 00:00:00 óra és 2022. szeptember 30. 23:59:59 óra időtartam közötti időszakban 
bármely magyarországi székhellyel rendelkező kiskereskedelmi egységben vagy magyarországi 
székhellyel rendelkező on-line áruházban, legalább bruttó 1.500,- Ft azaz bruttó ezerötszáz forint 
értékben Duracell elemet vagy Duracell akkumulátort vásárol; ÉS 

 

b)  2022. július 1. 00:00:00 óra és 2022. szeptember 30. 23:59:59 óra időtartam között („regisztrációs 
időszak”) regisztrálnak a www.nyerjaduracellel.hu weboldalon, és ezekkel egyidejűleg elfogadja 
jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és 

 

c)  Jelen játékszabályzatban meghatározott minden egyéb feltételnek megfelel. 
 
A Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát kifejezetten 
kinyilvánítja (elfogadva az adatkezelési szabályzatot is), feltöltött, illetve megadott adatai összességében 
képezik a ”Pályázatot”. 
 
A Játékban kizárólag azon vásárlást igazoló Blokkal lehet pályázni, amelyen beazonosítható legalább 1.500,- 
Ft értékű Duracell elem vagy Duracell akkumulátor vásárlása. A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló 
blokkokkal (illetve nyugtával/számlával) lehet pályázni, amelyen beazonosítható a vásárlás helye és pontos 
ideje, az AP kód és a termék. Duracell Optimum elem vásárlása és nyerési esély duplázás esetén a vásárlát 
igazoló blokkon/számlán egyértelműen látszódnia kell a Duracell Optimum termék vásárlásának ténye. A 
„gyűjtő” megjelölést tartalmazó blokkok, céges számlák önállóan a játékból kizárásra kerülnek. Amennyiben 
a játékos mégis gyűjtőblokkot kiadó kasszában vásárolt, a Pályázatot csak abban az esetben fogadja el a 
Szervező, amennyiben a vásárló saját nevére szóló tételes ÁFÁ-s számlát kér a vásárlásról, melyen 
egyértelműen szerepel a Duracell termék vásárlása és annak összege és a számla adataival pályázik. 
Amennyiben a játékos nem kért a vásárláskor ÁFÁS számlát, úgy a gyűjtő blokkal benyújtott pályázatát 
érvénytelennek tekinti a Szervező. Szervező/Lebonyolító nem felel azért – és ezzel kapcsolatosan minden 
igényt érvényesítést kizár -, hogy az adott üzletben milyen kassza üzemel és milyen módon és szabályok 
szerint állítanak ki blokkot, nyugtát, számlát és adják át ezeket a vásárlóknak! 
 
Egy Blokkal csak egyszer lehet a Játékra jelentkezni, és kizárólag egy nyereményre lehet vele pályázni.  
 
Amennyiben a Játékos ugyanazt a kódot többször tölti fel vagy küldi be, akkor az első beérkezett pályázat 
tekinthető érvényesnek, a többi feltöltést vagy beküldést Szervező nem fogadja el. 
 
Ha a Blokk 1.500,- azaz ezerötszáz forint értéket meghaladó Duracell elem vagy Duracell akkumulátor 
vásárlást tartalmaz, akkor is egy jelentkezésre jogosít, és a sorsolásnál egy esélynek számít, tehát ebben az 
esetben a többszörözés kizárt. 
 
Ha a Játékos egy adott játékperióduson belül több Blokkot küld be, akkor a Játékos az adott játékperióduson 
belül megtartott sorsoláson annyi eséllyel pályázik a nyereményre, ahány Blokkot feltöltött, feltéve, hogy: 
 

a)  az egyes Blokkok adatai külön-külön kerülnek beküldésre; ÉS 
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b)  minden egyes feltöltött Blokkon külön-külön szerepel legalább 1.500,- Ft értékben Duracell elem vagy 
Duracell akkumulátor vásárlása; ÉS 

c)  a beküldött Blokkokon szereplő vásárlási időpontok (óra, perc) között minimum 1 perc különbség van. 
 
A Játékosnak a Játék végéig, és a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló eredeti Blokkot, 
amellyel a Játékban való részvételre jelentkezett. 
 
 
2/5. A Játékban kizárólag a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött, valós adatokkal és Blokkal szereplő Pályázatok 
vesznek részt. Az a Játékos, aki valótlan, hamis, vagy félrevezető adatokat ad meg, a Játékból kizárásra kerül.  
 
Szervező a nyeremény átadását megelőzően jogosult a Pályázatot ellenőrizni különösen, hogy a nyertes 
Játékos megfelel-e Játékszabályzat minden rendelkezésének. Ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem 
felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező 
nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost, és jogosult őt a Játékból kizárni.  
 
A nyeremény átvételének további feltétele, hogy a nyertes Játékos rendelkezzék a Pályázat során beküldött 
Blokkal vagy számlával, és azt a Lebonyolító részére átadja/bemutatja. Szervező, vagy Lebonyolító saját 
döntése alapján jogosult bármely nyertestől bemutatásra bekérni személyesen, vagy on-line (élőképes 
kamera) a nyertes személyi azonosságát igazoló fényképes hatósági igazolványt, hogy megbizonyosodjon a 
Játékszabályzatban írt feltételek teljesüléséről. Ennek elmulasztása esetén a nyertes a Játékból kizárásra kerül 
és elveszíti jogosultságát a nyereményre. Ezen folyamat során felvétel, vagy fénykép nem készül az 
okmányokról, vagy azok adatairól. 
 
2/6. Egy Játékos a játék időtartama alatt legfeljebb 1  darab főnyereményt,  Játékperiódusonként legfeljebb 
1 darab havi nyereményt, valamint egy napon legfeljebb 1 db napi nyereményt nyerhet. Amennyiben egy 
adott személy véletlen (Pl.: technikai hiba folytán) több nyereményre kerülne nyertesként kisorsolásra, úgy 
csak az időben első sorsolás tekintetében minősül nyertesnek, a további sorsolásokból kizárásra kerül. 
 
2/7. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatóban 
leírtak szerint biztosítja (lásd. 5. pont).  
 
2/8. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. 
Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy Játékos (számítógépes) 
manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute 
force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra 
kerül, és nyereményre nem jogosult. 
 
2/9. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt 
a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból.  
 
2/10. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a felmerülő technikai problémákért, a rendszer 
esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból 
adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat 
módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, 
hogy a Játék tartalma, teljesítménye, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például 
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a 
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a 
Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, 
sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. A 
Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 
következményekért, vagy a személyazonosság igazolásának elmulasztásáért sem. 
 
2/11. Érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. hiányzó karakter, elírt szó, nem 
értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési 
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határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és 
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok 
miatt elveszett Pályázatokért.  
 
A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt 
feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 
Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a 
Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő 
magatartással megnöveljék. Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen 
cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e Játékosoktól. 
 
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. AP kód elírása, dátum elírása stb.) a Szervező és Lebonyolító nem 
vállalnak felelősséget.  
 

 
3. Sorsolás, Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása 
 
3/1.  A játék nyertesei nyerő időpontok sorsolásával kerülnek meghatározásra. 
 
3/2.  A nyerő időpontok sorsolására előzetesen 2022. június 21-én kerül sor a 1118 Budapest, Rétköz utca 
31. fszt.1. címen egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében közjegyző előtt 
kerül sor. A nyerő időpontok előzetesen nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító, valamint a közjegyző 
azokat az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartja, csak az aktuális időpont nyertesei 
és ezzel az időpont kerül időben, sorban utólag közzétételre. 
A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 
 
A Lebonyolító a Játék időtartamán belül (2022. július 1. – 2022. szeptember 30. között) három játékperiódust 
határoz meg: 
 

1. játékperiódus: 2022. július 1. és 2022. július 31. között 
2. játékperiódus: 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 31. között 
3. játékperiódus: 2022. szeptember 1. és 2022. szeptember 30. között 
 

Játékperiódusonként az alábbi nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra: 
 
1. játékperiódus: 2022. július 1. és 2022. július 31. között: 

• napi 5, azaz öt db napi nyerő időpontot (összesen 155 db napi nyerő időpont), Napi 
időpont nyereménye: 1-1 db Duracell plüss nyuszi 

• 5, azaz öt db havi időpontot (összesen 5 db havi nyerő időpont) , Havi időpont 
nyereménye: 1-1 db FUJIFILM Instax Mini 11 kamera+Instax mini Instant film 

• 1, azaz egy db Főnyeremény időpontot (összesen 1 db főnyeremény időpontot) 
Főnyeremény: 1 db MI Electric Scooter Essential elektromos roller + bukósisak 
 

2. játékperiódus: 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 31. között: 

• napi 5, azaz öt db napi nyerő időpontot (összesen 155 db napi nyerő időpont), Napi 
időpont nyereménye: 1-1 db Duracell plüss nyuszi 

• 5, azaz öt db havi időpontot (összesen 5 db havi nyerő időpont) , Havi időpont 
nyereménye: 1-1 db FUJIFILM Instax Mini 11 kamera+Instax mini Instant film 

• 1, azaz egy db Főnyeremény időpontot (összesen 1 db főnyeremény időpontot) 
Főnyeremény: 1 db MI Electric Scooter Essential elektromos roller + bukósisak 
 

3. játékperiódus: 2022. szeptember 1. és 2022. szeptember 30. között: 

• napi 5, azaz öt db napi nyerő időpontot (összesen 150 db napi nyerő időpont), Napi 
időpont nyereménye: 1-1 db Duracell plüss nyuszi 
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• 5, azaz öt db havi időpontot (összesen 5 db havi nyerő időpont) , Havi időpont 
nyereménye: 1-1 db FUJIFILM Instax Mini 11 kamera+Instax mini Instant film 

• 1, azaz egy db Főnyeremény időpontot (összesen 1 db főnyeremény időpontot) 
Főnyeremény: 1 db MI Electric Scooter Essential elektromos roller + bukósisak 

 
A játék teljes időtartama alatt összesen: 
460 db napi időpont, 15 db havi időpont és 3 db Főnyeremény időpont kerül kisorsolásra. 
(mindösszesen 478, azaz négyszázhetvennyolc db nyerőidőpont).  
A nyerő időpont az adott naptári napon 00.00-23.59 közti időpont lehet, azaz Szervező/Lebonyolító 
kizárólag ezen időszakon belüli időpontot sorsol ki (nap, óra, perc). A nyerő időpontban, vagy az 
időben azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó (azaz az adott érvényes pályázatot 
teljesen feltöltő, illetve beküldő - a beérkezés idejét az informatikai rendszer rögzíti) Játékos 1 (azaz 
egy) db nyereményt nyer jelen játékszabályzat 3/3. számú pontja szerint. A Játék utolsó napján, 
2022.09.30-án, amennyiben az utolsó nyerő időpont után már nem került feltöltésre érvényes 
pályázat, az időben azt megelőző, az utolsó nyerő időponthoz legközelebb eső időpontban, az addig 
nem nyert pályázó nyer. 

 
A nyertes az adott nyerőidőponthoz rendelt ajándékot kapja meg, azaz másik ajándékra az nem cserélhető a 
Játékos kérésére, vagy igényére. 
 
A nyereményeket a Szervező és Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével juttatja el az 
adott nyertesnek. 
 
A nyeremények készpénzre nem válthatók! A nyereményre való jog nem átruházható. 
 
Egy vásárlási adat csak egy pályázatnak felel meg, és kizárólag egy nyereményre lehet vele pályázni a 
nyereményjátékon belül. 
 
Minden egyes nyeremény csak és kizárólag az ott leírtakat tartalmazza. Minden nyerő időpont sorsolás 
véletlenszerűen történik, gépi sorsolással. 
 
3/3. A Játék nyereményei:  
 
Játékperiódusonként 1 db, összesen 3 db MI Electric Scooter Essential elektromos roller + bukósisak 
Játékperiódusonként 5 db, összesen 15 db FUJIFILM Instax Mini 11 kamera+Instax mini Instant film 
Naponta 5 db, összesen 460 db Duracell plüss nyuszi 
 
A játék teljes időtartama alatt összesen: 
460 db napi nyeremény (Duracell plüss nyuszi) , 15 db havi nyeremény (FUJIFILM Instax Mini 11 
kamera+Instax mini Instant film) és 3 db Főnyeremény (MI Electric Scooter Essential elektromos roller + 
bukósisak) időpont kerül kisorsolásra. 
 
Minden egyes nyeremény csak és kizárólag az ott leírtakat tartalmazza. Minden nyerő időpont sorsolás 
véletlenszerűen történik, gépi sorsolással. A nyeremények sorsolása közjegyző és egy - a Lebonyolító által 
kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik. Összesen 478 nyertes Pályázat kerül kisorsolásra a 
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 
 
3/4. A nyertes Játékos értesítésére legkésőbb a napi nyeremények tekintetében 2 munkanapon belül, heti és 
fődíj nyeremények tekintetében a Játékperiódus utolsó napját követő 7 munkanapon belül kerül sor a 
regisztráció során megadott e-mai címen. A nyertes Játékos köteles legkésőbb az értesítést követő 5. napon 
belül megadni a szállítási címet és feltölteni a nyertes blokkot az e-mailben megjelölt utasításokat követve. 
Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül bármilyen oknál fogva nem igazolja vissza az Értesítést (az 
értesítés nem érkezik meg a Lebonyolítóhoz) úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező 
tartaléknyertest jelöl ki. 
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Minden napi nyeremény, heti nyeremény és havi nyeremény nyertes mellé 10-10 tartaléknyertes kerül 
rögzítésre, időben előre távolodva az adott nyerő időponttól sorban. 
Minden sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.). 
 
A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy pályázata 
nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül.  
Érvénytelennek minősül továbbá a pályázat, ha a feltöltött adatok nem egyeznek meg a vásárlást igazoló 
nyugtán szereplő adatokkal. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott nyereményhez tartozó, 
soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat 
feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a 
nyertesek a nyereményeiket az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 60 napon 
belül nem veszik át, vagy nem igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 5 napon belül. A Játékos 
kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül. 
 
Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt személyi 
feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes 
pályázatot beküldő lép (tartaléknyertes). A tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést 
követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint. 
 
3/5. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 60 naptári napon belül jogosultak, 
a Lebonyolítóval előzetes egyeztetett módon és időpontban. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn 
belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező és 
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja 
 
3/6. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve 
azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. 
Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik 
azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje.  
 
A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadók: a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy az itt 
leírt nyeremények bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az 
esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. 
Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek vagy 
Lebonyolítónak nincsen teljes egészében ráhatása a Szervező és a Lebonyolító minden ebből fakadó igényt 
elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár. 
 
3/7. A Szervező és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.  
 
A Szervező és a Lebonyolító nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve 
jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem 
kötelezettjei. 
 
Eltérő rendelkezés hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet 
kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani. 
 
3/8. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban 
semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a 
nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó 
minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A 
nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül. 
 
3/9. Felek rögzítik, hogy a nyereményjáték az SZJA tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja szerinti üzletpolitikai 
célokat szolgál, ezért a nyertes magánszemélyek esetében a nyeremények átadása adókötelezettséget sem 
az átadónál, sem a magánszemélyeknél nem keletkeztet. Amennyiben esetlegesen a nyeremény átadása 
következtében adókötelezettség mégis felmerülne, abban az esetben azt a Szervező köteles megfizetni. 
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Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a 
nyeremény átvétele kapcsán esetlegesen felmerülő utazási költséget). 
 

4. Egyéb rendelkezések 
 
4/1. A játék teljes ideje alatt munkanapokon telefonos operátor áll a vásárlók rendelkezésére a 06-30 400 
9453 nem emeltdíjas telefonszámon munkanapokon, hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-tól délután 17.00 óráig. 
Ügyfélszolgálat üzemel továbbá az duracell@wonderduck.hu e-mail címen is. 
 
4/2. A Játékban való részvétellel a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező külön díjazás nélkül , közzé tegye a Nyertes Játékos nevét a 
nyereményjáték honlapján (www.nyerjaduracellel.hu)  
 
4/3. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket 
valamely Játékos megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint kizárhatja a Játékból a 
résztvevőt. 
 
4/4. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a Szervező 
vagy a Lebonyolító Játékban résztvevő ügynökségei nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, 
vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett. 
 
4/5. A Szervező fenntartja valamennyi Játékos, illetve nyertes azonosításához és adatainak 
valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, 
valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy 
jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való 
részvétel feltételét képezi, megszegték vagy amennyiben egy Játékos tisztességtelen előnyökre tett szert a 
Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert. 
 
4/6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak 
bármelyik fázisában lezárja vagy visszavonja a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez 
elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek 
hatását. 
 
4/7. Ha a Játékszabály több nyelven is elérhető, nyelvi eltérés esetén a Játékra a magyar nyelvű verzió az 
irányadó. 
 
4/8. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési 
határideje 60 nap. 
 
4/9. A Játékban való részvétellel a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket magára nézve 
kötelezőnek elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek kötelezőként 
való elfogadása nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot. 
 

5. Adatkezelési Tájékoztató 
 
5/1. A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a 
Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat.  
 
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik személyes adatainak a Szervezőnek a Weboldalon kívüli más 
honlapjain, vagy más csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, 
a jelen Játékot nem érintő egyéb információra vagy kommunikációra. 
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5/2. A Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelője a Szervező, amelynek megbízásából az adatokat a 
Lebonyolító mint adatfeldolgozó használja fel a sorsolás, a nyereményekről való értesítés és a nyeremények 
átadása céljából. 
 
5/3. A Játékban való részvételhez regisztrálnia kell magát a www.nyerjaduracellel.hu weboldalon. A 
regisztráció során a következő adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, AP kód vagy számlaszám, vásárlás 
dátuma, vásárolt termék típusa. Nyertesség esetén gyűjtött további adatok: teljes név, postázási cím, 
telefonszám, adóazonosító jel.  
 
5/4. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és 
használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, továbbá a nyertesek 
nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása. 
 
5/5. A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták AP számán vagy számlaszámán kívül a nyugta azon 
információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: dátum és pontos idő, Duracell elem vagy 
akkumulátor vásárlásának ténye, vásárolt Duracell termékek összege. 
 
5/6. A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá, kivéve az 
Orbico Hungary Kft. és Duracell Poland Sp.z.o.o  által megbízott reklámügynökségeként a Játékot lebonyolító 
és így adatfeldolgozóként eljáró Wonderduck Agency Zrt.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 
1.), akinek az adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülnek. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő 
közjegyző is hozzáfér (Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda; székhely: H-1095 Budapest, Boráros tér 7. III. lph. 
5. em. 11.), mint önálló adatkezelő. Továbbá az adatokhoz hozzáfér a WebLogic Studio Bt. weboldal fejlesztők 
és weboldal üzemeltetők, valamint a nyereményeket kézbesítő logisztikai vállalatok (Magyar Posta Zrt., GLS 
Hungary Kft.)  
 
5/7. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme 
érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen 
elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan 
hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen. 
 
5/8. Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Játék 
befejezését követően 90 napig. Ezen felül a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott adatait, valamint 
a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
169. § (2) bek. alapján 2030.09.30.-ig őrzi meg. (játék befejezésétől számított 8 év). 
 
5/9. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai 
kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozzon személyes adatai 
kezelése ellen vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi 
elérhetőségeken: duracell@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. 
fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolunk. 
 
Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő 
rendelkezésének kivételével, személyes adatainak az Orbico Hungary Kft. általi kezelése ellen szükségszerű 
és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan 
jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Budapest, 
Falk Miksa u. 9-11., 1055.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve 
bírósághoz fordulhat. 
 
Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy az Orbico Hungary Kft. a Játék során személyes 
adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a játék résztvevői közül, 
személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat. 
 

http://www.nyerjaduracellel.hu/
mailto:duracell@wonderduck.hu
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Panaszkezelés, vitarendezés 
 
A Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával Szervezőhöz, 
illetőleg a Lebonyolítóhoz fordulni, vagy bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti 
békéltető testülethez, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., 
Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, Honlap: 
www.bekeltet.bkik.hu. 
 
Amennyiben a panasz kezelésével a Résztvevő nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat 
- az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: 
http://jarasinfo.gov.hu/ 
 Szervező és a Lebonyolító az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást 
igénybe veszi. A Szervezőt és a Lebonyolítót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség 
terheli. 
 

A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet(ek) kipipálásával Ön kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban 
foglaltak szerint kezeljük. 
 
Elérhetőségeink: 
 
Postai úton: Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31., Elektronikus 
levélben: duracell@wonderduck.hu e-mail címen vagy a 06-30 400 9453 telefonszámon. 
 
A Játékban való részvétellel és a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával Ön hozzájárul ahhoz, 
hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.  
 
Budapest, 2022. július 1. 
 
 
ORBICO HUNGARY Kft. 
Szervező 

 

http://www.bekeltet.bkik.hu./
http://jarasinfo.gov.hu/
mailto:duracell@wonderduck.hu

