
 JÁTÉKSZABÁLY 
A „Bogyó és Babóca mesekönyv" nyereményjátékhoz 

 
A játékra történő jelentkezéssel a játékosok kifejezetten elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el a következő játékszabályt (a továbbiakban: "Játékszabály"). 
 

1. A játék szervezője  
A játék (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Somogyi Elektronic  Kft. (székhely: 9027 Győr, 
Gesztenyefa u. 3, cégjegyzékszám: 08-09-002824, a továbbiakban: "Szervező"). Szervező működteti a 
Home by Somogyi Facebook oldalt, melyen a Játék lebonyolítása történik. 

 
2. Részvételi feltételek  

 
1. A Játékban részt vehet bármely, 14. életévét betöltött természetes személy, aki a Játék 

időtartama alatt a Szervező által forgalmazott legalább egy Bogyó és Babóca lámpát  
(BB AL01, BB ML01) vásárol, és az erről szóló nyugta másolatát a Játék időtartama alatt 
a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint elektronikus úton megküldi Szervező 
részére (a továbbiakban: „Játékos"). Amennyiben a Játékos, vagy a nyertes 
korlátozottan cselekvőképes, a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 
nyereménye átvételére a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben 
cselekvőképtelen, nevében törvényes képviselője jár el. 

 
2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói, továbbá a Játék 

szervezésében és lebonyolításában esetlegesen résztvevő egyéb gazdálkodó 
szervezetek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. 
pontjának megfelelően. 

 
3.  A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik: 

• a jelen Szabályzat 2.1. vagy 2.2. pontjában meghatározott kizárás ellenére 
mégis részt vettek a játékban, 
• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a játékkal kapcsolatos posztban a 
Szervező  jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy 
• bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, 
• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Játékban, valamint 
• a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik, vagy annak nem felelnek meg. 

 
4. A kizárt Játékosnak esetleges nyertesség esetén Szervező nem köteles a nyereményt 

átadni, az átadott nyereményt pedig visszakövetelheti. A Szervező ebben az esetben 
minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését is követelheti a 
játékostól. 

 
 

3. A Játék menete, időtartama, sorsolás 
 

1. A játékban való érvényes részvétel feltétele, hogy a résztvevő az alábbi feltételeket 
teljesítse: 

• a Játék időtartama alatt a Szervező által forgalmazott Bogyó és Babóca lámpából 
(BB AL01, BB ML01) legalább egyet vásároljon Szervező webáruházában, vagy 
bármely partnerénél, és 
• a vásárlásról szóló nyugta másolatát elektronikus úton megküldje Szervező 
részére. 

 



 
A nyereményjáték időtartama: 

2021. október 11. 08:00-tól 2021. december 31. 24:00-ig.  

Ezen időtartam alatt kell megtörténnie a vásárlásnak is, illetve az arról szóló  nyugtának 
is ezen időtartamon belül kell megérkeznie Szervező marketing@somogyi.hu e-mail 
címére. 

(A Játék vége a fenti záró dátumtól eltérő is lehet, amennyiben a nyeremények korábban 
kiosztásra kerülnek az érvényesen nevező Játékosok között.) 

A Játékosok között kiosztásra kerül: 

BB Kertészkedik mesekönyv 

BB virágai mesekönyv 

BB zenél mesekönyv 

BB énekel mesekönyv 

BB alszik mesekönyv 

BB rajzol mesekönyv 

Egy játékos a Játékban érvényesen akár több, de maximum négy alkalommal vehet 
részt, attól függően, hogy a Játékba hány alkalommal nevez, azaz hány Bogyó és 
Babóca lámpa vásárlásáról szóló nyugtát küld meg a Játék időtartama alatt Szervező 
részére. Külön nevezésnek számít az is, ha ugyan egy nyugtán, de több Bogyó és 
Babóca lámpa szerepel. Ilyen esetben tehát annyiszor nevez a Játékos, ahány Bogyó 
és Babóca lámpa szerepel a nyugtán, melyet elektronikusan megküldött Szervező 
részére. A nevezések száma tehát egy Játékos részéről nem haladhatja meg a négyet. 
Ugyanazon Játékos négy nevezésén túl a többi nevezése már nem vehető figyelembe. 

2. Nyereményre a Játékra időrendben első 30 helyen érvényesen nevező Játékos jogosult. 
Ők a megnyerhető mesekönyvek közül Szervező véletlenszerű választásának megfelelő 
mesekönyvet kapnak. A nyertesek neve nyertességük megállapítását, azaz az érvényes 
jelentkezésüket (a vásárlásukról szóló nyugta Szervező részére elektronikus úton 
történő megküldését) követő 3 munkanapon belül kerül közzétételre Szervező Facebook 
oldalán. Amennyiben több Játékos érvényes nevezése pontosan egy időben történik 
meg, köztük sorsolással (www.random.org program segítségével) dönt Szervező. 

 
3. A nyeremény átvételének részleteit a felek egyeztetik, ennek érdekében Szervező e-mail 

útján veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel. A nyeremény a felek megállapodása alapján 
személyesen, futárszolgálat, vagy posta útján kerül kiküldésre/átadásra. Nyertes a 
nyeremény átvételét követő 2 napon belül köteles az átvételről készített átadás-átvételi 
nyilatkozatot dátummal ellátva, aláírva Szervező részére visszaküldeni 
marketing@somogyi.hu e-mail címre.  Amennyiben a Szervezőnek fel nem róható okból 
hiúsul meg a nyeremény átvétele, a nyertes erre vonatkozóan reklamációval nem élhet. 

 
A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre 
nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak és semmilyen módon nem 
értékesíthetőek tovább. 

 
4. Adózás  

 

http://www.random.org/
mailto:marketing@somogyi.hu


1. A nyereményeket esetlegesen terhelő valamennyi adót a Szervező viseli. Szervezőt a 
nyeremények fentiek szerinti átadásán, beszerelésén és esetleges adóvonzata 
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

 
 

5. Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat  
 

1. A Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes 
tájékoztatás a jelen Játékszabály 1. sz. mellékletében található. 

 
2. A Játékos a játékban való részvétellel egyidejűleg kijelenti, hogy a Játékszabályzatot, 

valamint annak mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadta. 
 

3. A nyertes Játékos a nyeremény átvételéről fényképet készít, melyet Szervező 
rendelkezésére bocsát. Ezzel tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, a Szervező a 
rendelkezésére bocsátott fotót a Játék utólagos dokumentálása céljából 
a www.somogyi.hu weboldalon, saját Facebook oldalán, illetve valamennyi 
kommunikációs csatornáján díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás 
nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint 
kijelenti, hogy hozzájárulása megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. A nyertes a 
Játékban való részvételével önkéntesen hozzájárul továbbá neve  nyilvánosságra 
hozatalához is. 

 
6. Irányadó jog  

 
1. A jelen Játékra és Játékszabályra irányadó jog a magyar jog. A Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket 
vagy magát a Játékot annak időtartama alatt módosítsa, vagy 
megszüntesse. A Játékszabály módosítását, illetve a Játék 
esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a 
Facebook oldalán. A Játékon résztvevők 
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 
 
 

2. A Játék szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt.   

Szervező elismeri, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem 
kezeli, és az nem kapcsolódik a Facebookhoz.  
 

 
 

Kelt: Győr, 2021.október 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. sz. melléklet 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – nyereményjátékban résztvevők adatainak kezeléséről 

I. Adatkezelés 

 1. Az adatkezelő 
 

Az adatkezelő neve Somogyi Elektronic Kft. 

Az adatkezelő címe 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3. 

 
Az adatkezelő 
elérhetőségei 

e-mail somogyi@somogyi.hu 

telefon (96) 514-251 

honlap www.somogyi.hu 

Adatvédelmi tisztségviselő neve  Vajda Sára 

Adatvédelmi tisztségviselő 
elérhetőségei 

(96) 514-159, 
adatvedelem@somogyi.hu 

 
2. Az adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő le tudja bonyolítani, dokumentálni tudja a „Zsiráfos LED-es 
asztali lámpa" nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték), a nyereményeket át tudja adni a 
nyerteseknek. 
 
3. Az adatkezelés jogalapja 
az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, mely ráutaló magatartással, azaz az érintett 
Nyereményjátékra történő (a Játékszabályzat 3.1.  pontjában meghatározottak szerinti) jelentkezésével 
valósul meg (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján) 
 
4. A kezelt adatok köre: 
a játékosok Facebook felhasználó neve, a nyertes neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, esetleg 
képmása  
 
 5. Az adatkezelés időtartama:  
a nyeremény átadását követő egy hét 
 
6. Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye 
Az érintett nem tud részt venni a nyereményjátékon, nyereményét nem tudja átvenni 
 
7. Adatfeldolgozók: 
Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik 
 
8. Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik. 
 

1. Közös adatkezelés nem történik. 
 
 

II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonság 



A személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő, valamint a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő 
munkatársai férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. 

Adatkezelő a kezelésébe került adatokat megfelelő intézkedésekkel, jogosultsági rendszerek 
alkalmazásával védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 
 

III. Jogérvényesítési lehetőségek 

 
Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz  

o való hozzáférést, 
o azok helyesbítését, 
o törlését, 
o kezelésének korlátozását, valamint 
o tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 
Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti 
közvetlen továbbítását is. 
 
Az érintett fenti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő alábbi elérhetőségein nyújthatja 
be: 
levélben vagy személyesen: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3. 
e-mailben: adatvedelem@somogyi.hu 
 
Az érintettnek a jogainak megsértése esetén joga van bírósághoz fordulni. A pert az érintett – választása 
szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
Az érintett jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu; postacíme: 1363 
Budapest, Pf.: 9.) fordulhat. 
 
 
Győr, 2021. október 10. 
 
 

 
 

https://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

