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Az Eletszovo.hu „#azénéletszövőm” 
nyereményjáték részvételi-és játékszabályzata 
 
Az Eletszovo.hu (Epacta Bt., 7634 Pécs, Ércbányász u. 32., 
cégjegyzékszám: 02-06-074432) a 2020. február 4. 12:00 és 2020. március 
3. 12:00 közötti időszakra szervezett Eletszovo.hu weboldalon hirdetett 
bonyolított nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatát az 
alábbiak szerint állapítja meg:	
  
I. Szervező, Bonyolító, részvétel 
Az Eletszovo.hu oldalon hirdetett és bonyolított, 2020. február 4-én 
nyilvánosságra hozott játék („Játék”) szervezője és bonyolítója az 
Epacta Bt. („Szervező” és “Bonyolító”). A játék során hetente 
vasárnaponként promóciós ajándékok kerülnek kisorsolásra a 
játékosok között, melyet az Epacta Bt. biztosít. A Szervező és a Bonyolító 
kijelenti, hogy a Facebook Inc., valamint a Facebook tulajdonában levő 
Instagram a Játék szervezésében, lebonyolításában nem vesz részt. A 
Játékban részt vehet minden olyan 14. életévét betöltött EU 
állampolgár, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
és levelezési címmel rendelkezik. Feltétel, hogy a játékos tulajdonosa 
legyen egy Életszövő 2020-as kiadású határidőnaplónak (vásárolt 
vagy ajándékba kapott). 
 
A játékból ki vannak zárva: 
 
Az Epacta Bt. vezető tisztségviselői, munkavállalói és e személyek közeli 
hozzátartozói; 
Egyéb, a nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő 
személyek és ezek közeli hozzátartozói. 
 
A Bonyolító és a Szervező ellenőrzi a játékra jelentkező személy 
részvételi jogosultságát. A Bonyolító a Játék bármely szakaszában 
jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi 
feltételeknek, vagy aki tisztességtelen-, vagy a jelen szabályzatba 
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ütköző módszerekkel próbál meg a tárgyi nyereményhez/felajánlott 
szolgáltatáshoz jutni, vagy a Játékot bármely módon manipulálni. 
 
A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel a jelen 
hivatalos Részvételi- és Játékszabályzatot automatikusan elfogadják. 
 
A Játékban csak olyan személyek vehetnek részt, akik 2020. február 4. 
12:00 és 2020. március 3. 12:00 között az Eletszovo.hu weboldalon az 
„#azénéletszövőm” a játék keretén belül mások személyiségi jogait nem 
sértő, valamint az Epacta Bt., az Életszövő® hírnevét nem csorbító 
fényképfelvételeket tesz közzé a II. pontban leírtak szerint. A 
feltételeket nem teljesítő fényképek eltávolításra kerülnek és a játékost 
automatikusan kizárjuk. 
 
II. A Játék tartalma, leírása 
2020. február 4. 12:00 és 2020. március 3. 12:00 között az Eletszovo.hu 
weboldalon (https://eletszovo.hu/azeneletszovom/) az 
#azénéletszövőm  játék keretén belül az alábbi felhívást tesszük közzé: 
„Tölts fel fényképet az Életszövődről használat közben az 
Instagramra #azénéletszövőm és #életszövő hashtagekkel 
(mindkettővel) (társaságodban, mások társaságában, különböző 
élethelyzetekben, tanulás közben, iskolapadon, könyvek között, a 
reggeliző asztalon, konditeremben, kávé vagy süti mellett, szabadban, 
az ingyenesen letölthető kiegészítő lapok mellett, nyitott vagy csukott 
állapotban, stb.), a lényeg, hogy felismerhető legyen, hogy egy 
Életszövő vagy annak egy részlete látható a fotón.” Egy játékos 
bármennyi képet feltölthet és összesen 5 alkalommal nyerhet, azaz 
minden hétvégi szombati eredményhirdetés, valamint az utolsó 
vasárnapi eredményhirdetést követő vasárnapi fődíj kihirdetése 
alkalmával. 
 
Instagram azonostó hiányában a következő linket használva maximum 
3 MB méretű png, gif, jpg vagy jpeg kiterjesztésű fényképek feltöltésére 
van lehetőség: https://eletszovo.hu/azeneletszovom_feltoltes/ 
A fényképeket 1 munkanapon belül az Életszövő azonosítójával tesszük 
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közzé az instagramon. A játékos az imént nevesített linken történő 
fénykép feltöltéssel beleegyezik, hogy az Életszövő szabadon 
felhasználja a fényképet promóciós célokra. 
 
A játékból való kizárást jelentő okok: 
 
- mások személyiségi jogait csorbító fénykép feltöltése 
- az Életszövő® határidőnapló hírnevét csorbító fénykép feltöltése 
- az Epacta Bt. hírnevét csorbító fénykép feltöltése 
- egyéb, a bejegyzést, az Eletszovo.hu honlapot, az Életszövő® 
határidőnaplót, valamint a kiadó Epacta Bt.-t negatív módon minősítő 
megjegyzések 
 
A nyereményjátékot a kiadó által legeredetibb, legötletesebbnek 
ítélt fényképek készítői nyerik. 
 
A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező és a Bonyolító 
semmiféle áru-, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.  
 
III. A Játék nyereményei 
4 alkalommal történik eredményhirdetés (a játék időtartama alatt 
minden kedden este 20 órakor, kivéve a játék első keddi napját), a 
nyeremények különféle hasznos kiegészítők az Életszövő határidőnapló 
mellé, melyek részleteit a vasárnapi sorsolásoknál tesszük közzé. 
 
IV. A Játék időtartama 
A nyereményjáték  2020. február 4. 12:00 és 2020. március 3. 12:00 
között tart. 
  
V. A nyertes kihirdetésének időpontja 
A nyertes nevét az Eletszovo.hu weboldalon, valamint a facebook 
oldalunkon tesszük közzé. A játékos tudomásul veszi, hogy a vele 
történő kapcsolatfelvétel az instagram azonosítóján keresztül történik. 
Instagram azonosítóval nem rendelkezők esetén a regisztráció során 
megadott e-mail cím, vagy facebook azonosító szolgál a 
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kapcsolatfelvételre. 
A nyereményjátéknak összesen 4 nyertese lesz, akiket az alábbi 
időpontokban hirdetünk ki: 

1. 2020. február 11., 20 óra, 
2. 2020. február 18., 20 óra, 
3. 2020. február 25., 20 óra, 
4. 2020. március 3., 20 óra (fődíj) 

 
A Játék nyertesével 3 munkanapon belül az általa megadott felvesszük 
a  kapcsolatot, aki ezután a nyeremény eljuttatása céljából nevének és 
pontos levelezési címének megadására kötelezett. Amennyiben a 
nyertes nem jelentkezik a kapcsolatfelvételtől számított 5 munkanapon 
belül, vagy a kézbesítés során a posta nem találja a címzettet, újabb, 
ún. tartaléknyertest sorsolunk ki. 
  
Ha a Játékban résztvevő játékos nem felel meg a szabályzatban 
foglaltaknak, a jelentkezése érvénytelennek minősül. A Játék résztvevői 
tudomásul veszik, hogy a Bonyolító és Szervező érvénytelenítés és 
kizárás kérdésében hozott döntése végleges és nem vitatható, a jogi út 
kizárt. A tartaléknyertesre mindenben a nyertes játékosra vonatkozó 
szabályok irányadóak. 
  
A játékos tudomásul veszi, hogy a vele történő kapcsolatfelvétel 
kizárólag az instagram/facebook/weboldali regisztrációs profilján 
keresztül történik. Amennyiben a kapcsolatfelvétel 5 naptári nap után is 
sikertelen, a játékos automatikusan kizárható. Amennyiben a kiküldött 
értesítésben megadott határidőn belül és utasításoknak megfelelően a 
játékos adategyeztetésre a Bonyolítónál nem jelentkezik, és ezen okból 
az értesítés sikertelen, úgy a Bonyolító az értesítést nem köteles 
megismételni. Ekkor a kapcsolatfelvétel elutasítottnak minősül, és 
Bonyolító a játékost kizárhatja. Az elutasítás, kizárás és érvénytelenítés 
kérdésében a Bonyolító döntése végleges és nem vitatható. 
Amennyiben a játékos az értesítést elutasítja, nem jelentkezik, vagy a 
játékos jelentkezése bármely okból a szabályzatba ütközik, úgy a soron 
következő „tartaléknyertes” játékos kerül értesítésre. Amennyiben 
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valamennyi „tartaléknyertes” jelentkezése érvénytelen vagy a Játékból 
kizárásra kerül, úgy Bonyolító nem köteles újabb tartaléknyerteseket 
kisorsolni. 
 
Az értesítések során a telefon- vagy internetszolgáltatók tevékenysége 
vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező károkért a Szervező és 
Bonyolítók nem vállalnak felelősséget. A Szervezőt és a Bonyolítókat 
semmilyen felelősség nem terheli a játékos téves adatszolgáltatásából, 
illetve a Játékban használt e-mail használatának jogosultságából, 
műszaki-technológiai állapotából adódó vitás ügyekben. 
   
A nyertes játékos – személyes adatai egyeztetése és személyazonosítás 
céljából – felhívásra köteles a személyazonosításra alkalmas igazolvány 
bemutatására is. Az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettség 
bármely megsértése esetén a Szervező vagy Bonyolító jogosult a 
játékos kizárására. A Szervező és a Bonyolító ilyen döntése végleges és 
nem vitatható, a jogi út kizárt. 
   
Ha valamilyen oknál fogva sem az elsőként kisorsolt játékos, sem a 
tartaléknyertesek nem felelnek meg a részvételi feltételeknek, és a 
nyeremény emiatt nem kerülhet átadásra, továbbá abban az esetben is, 
ha a nyeremények átvételére rendelkezésre álló 50 napos jogvesztő 
határidő lejár, a nyeremény átvétele/átadása nélkül, úgy a nyeremény 
az Epacta Bt. tulajdonában marad. 
 
A játékban részt vevő tudomásul veszi, hogy a Szervező és a Bonyolító 
nem felelős semmilyen kártalanítási igény iránt a játék során. A 
Szervező és a Bonyolító nem felel a játék esetleges hibáiból, 
hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett 
késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségekért. A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek 
a nyeremény vonatkozásában a jogszabályok által megengedett 
legtágabb körben kizárnak minden felelősséget és szavatosságot. 
  
VI. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra 
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vonatkozó szabályok: 
 
A Játékban történő részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban 
az adatok szolgáltatása hiányában a Játékban való részvételre a 
Szervező és Bonyolító nem tud lehetőséget biztosítani. Az adatkezelés 
jogalapja – eltérő jelzés hiányában – az adatalany hozzájárulása az 
információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. A 
Játék során megadott név és e-mail cím kizárólag a nyertesek 
értesítését, a velük való kapcsolatfelvételt szolgálja. A Szervező és a 
Bonyolító a játékos vagy törvényes képviselője személyes adatait 
kizárólag a jelen Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, a 
nyertesek azonosítására és meghatározására, a nyertesek értesítésére 
és velük való kapcsolattartásra, illetőleg panaszok és reklamációk 
kezelésére használja fel. A játékos a részvételével tudomásul veszi, hogy 
a Játék során megadott adatai indokolt esetben továbbításra 
kerülhetnek az illetékes hatóságok részére, különösen, ha az 
adattovábbítást visszaélés vagy kizárási feltételek ellenőrzése teszi 
szükségessé. A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával 
a játékos – akár törvényes képviselője útján – egyben kifejezetten 
hozzájárul, hogy a Szervező, a játékos nyereményhez jutása esetén 
személyes adatai közül a játékos nevének, játékos lakcíméből a 
település nevének, továbbá a nyerés tényét nyilvánosságra hozza. A 
játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és 
visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést a 
Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és 
egyéb marketinganyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a 
Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, videofelvételek 
készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos 
reklámanyagokban. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és 
lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. Szervező a 
játékos és törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a Játékban 
foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a nyertes adatait ezen 
túlmenően a fent megjelölt tevékenységéhez használja fel. A személyes 
adatok biztonságáról a Szervező és Bonyolító megfelelő intézkedések 
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útján gondoskodik. 
  
A nyertesek esetében a családi név, születési név, lakcím, anyja 
születési neve, illetve születési hely és idő – mint személyes adatok – 
önkéntes szolgáltatása szükséges a nyereménytárgyakkal kapcsolatos 
adózási kötelezettségek teljesítéséhez, mely adatokat a Szervező a 
számviteli jogszabályokkal összhangban megőrzi. Ezen adatok 
szolgáltatása és igazolása hiányában a Szervező és a Bonyolító a 
nyeremény átadását megtagadhatja. 
  
A személyes adatok kezelését a Szervező és a nevében eljáró Bonyolító 
addig az időpontig végzi, míg az a Játék lebonyolításával kapcsolatosan 
szükséges, vagy ameddig a Játékos ezen adatok törlését nem kéri. A 
nem nyertes játékosok személyes azonosító adatai (név, e-mail cím) 30 
nap után törlésre kerülnek. 
  
A játékos bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adataival 
kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai 
helyesbítését, zárolását vagy törlését. A törlés automatikusan maga 
után vonja a játékból való kizárást. 
 
A játékos továbbá elfogadja, hogy a feltöltött képi és szöveges tartalom 
promóciós célra felhasználható, hasznosítható és vagyoni jogai 
tekintetében (így különösen a nyilvánosság részére közvetítés, 
átdolgozás, módosítás, továbbfelhasználás engedélyezése, statisztika 
készítése) korlátlan felhasználói jogot enged a Szervező és Bonyolító 
részére ingyenesen, időbeli korlát nélkül, az ezzel kapcsolatos 
díjigényéről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond abban az 
esetben is, ha nem ő lesz a nyertes. 
 
VII. Felelősség 
A Szervező és a Bonyolító jogosult a jelen Részvételi- és 
Játékszabályzatot bármikor módosítani, amelyért semmilyen 
kártérítési felelősséggel nem tartozik. A játékos saját felelőssége 
megbizonyosodni arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a 
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Játékban az általa használt e-mail fiók útján, a Szervezőt és a 
Bonyolítót e tekintetben felelősség nem terheli. A Szervező és a 
Bonyolító nem vállal felelősséget a játékos által megadott adatok 
valódiságáért. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok 
miatti következmények a Játékost terhelik. A játékosok elfogadják, 
hogy a Játék során a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak 
bárminemű megszegésével a Szervező vagy Bonyolító számára okozott 
kárért teljes felelősséget vállalnak. A Bonyolító a Játékban való 
részvételt a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén 
megvonhatja. Amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat egyes 
rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi- és 
Játékszabályzat egyéb részeinek érvényességét. Ez esetben a 
Részvételi- és Játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a 
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. 
Jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben 
a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
  
Pécs, 2020. február 4. 
 


