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Nyereményjáték szabályzat 

Facebook nyereményjáték  

2023. január 11-15. 
 

 

1. Jelen szabályzat a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ által kezelt, 

karbantartott Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik az 

alábbi feltételekkel. 

2. A nyereményjátékban a részvétel önkéntesen történik. A nyereményjátékban bármely 

természetes személy részt vehet (továbbiakban: Játékos). 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen 

megismerte a Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot 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 Játék lebonyolítása, illetve 

az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat 

valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

3. A játék időtartama: 2023. január 11. 12:30 – január 15. 20:00 

4. A játék időtartama alatt a nyereményjáték Facebook bejegyzését lájkoló és egyidejűleg 

hozzászólásban a feltett kérdésre helyes választ adó személyek vesznek részt a 

sorsolásban.  

Nyertesek száma: 1 fő 

Nyeremény: 10.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány és egy ZEK ajándékcsomag 

5. A sorsolásra 2023. január 16-án (hétfőn) 08:00 kor kerül sor elektronikus sorsolással. 

6. A sorsoláson azon Játékost hirdetjük ki nyertesnek, aki a véletlenszerű sorsolás útján 

kiválasztásra kerül. Sorsolás módja az alábbi online programmal történik:  

socialwinner.besocial.hu 

7. A nyereményjáték a nyereménytárgy átadásával vagy a nyertes Játékos részére, a 

nyereménytárgy postai úton történő eljuttatásával zárul. 

A nyeremény átadására egy előzetesen egyeztetett időpontban, személyesen kerül sor.  

A nyertes értesítése privát Facebook üzenetben történik.  

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mailben, a kommunikacio@zek.uni-

pannon.hu címre írt e-mail válaszüzenetében egyeztetjük. 

8. A nyereményjátékot a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ hivatalos 

online platformjain teszi közzé. 

9. A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. 

Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem 

kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. 
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10. A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, 

készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem 

értékesíthető tovább és nem postázandó.  

11. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Pannon Egyetem Zalaegerszegi 

Egyetemi Központ.  

12. Adatkezelés és adatvédelem 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. 

Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem 

továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, 

nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk. 

A Játék résztvevőinek adatait a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ 

meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel. A Játékosok 

személyes adatait a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ kizárólag a 

Játékossal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres 

átadása után törli. 

 

 


