
SZABÁLYZAT 

 

Az ADDICT  Interactive Kft.  „Megvalósítom a terveimet”  promóció  hivatalos  részvételi 
szabályzata 

1. A kedvezményes  vásárlási  lehetőséget  biztosító  promóció  (a  továbbiakban: 
„Promóció”) szervezője az ADDICT  Interactive  Kft. (1119 Budapest, Petzvál József utca 11/B, 
tel.: +36 1 205 39 03, e-mail: info@addictia.hu adószám:12926798-2-43) a továbbiakban: 
„Szervező”.  

A Promócióhoz kapcsolódó  adatkezelést  a  Szervező,  a Promócióhoz kapcsolódó egyéb  
feladatokat,  továbbá  az  adatfeldolgozást  a CIB  Bank  Zrt.  (székhely: 1027 Budapest,    Medve    
utca    4-14., adószáma:  10136915-4-44 a    továbbiakban: „Adatfeldolgozók” együttesen végzik. 
A Promócióban történő részvétel önkéntes és ingyenes. 

A Promócióhoz kapcsolódó mindennemű tájékoztatás a http://www.megvalositomaterveimet.hu 
interneten  elérhető  honlapon, a  továbbiakban: „Honlap” található meg.  

 

2. A Promócióban  részt  vehet  minden  cselekvőképes,  Magyarországon  állandó lakhellyel  
rendelkező  18.  életévét betöltött,  a  2.1.,  2.2.  pontokban  meghatározott személyi körbe nem 
eső természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”),  aki  a Promóció időtartama alatt 
érvényesen regisztrál, valamint felhasználja a Promócióban részt vevő partnerek  által  
biztosított,  kedvezményes  vásárlásra  jogosító  kuponok egyikét)   

2.1  A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Promóció 

szervezésében, vagy  lebonyolításában  közreműködő  gazdálkodó  szervezetek, ügynökségek,  
ezek  tulajdonosai, vezető  tisztségviselői,  munkavállalói,  vagy  velük munkavégzésre  irányuló  
egyéb  jogviszonyban  állók,  és mindezen személyeknek  a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában 
meghatározott hozzátartozói.  

2.2  A Promócióban nem vehetnek részt továbbá a Promócióban résztvevő termékeket árusító 
kereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, vagy velük 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1 
§ (1) bek.  1. pontjában meghatározott hozzátartozói.  

 

3. A Promóció 2022. augusztus 22. 00:00 és szeptember 11. 23 óra 59 percig tart.  

3.1. A Promócióban  való  részvétel  feltétele az  érvényes  regisztráció,  ami megkerülhetetlenül  
magában foglalja az  adatkezelési  szabályzat elolvasását  és elfogadását. 

4. A Promócióban csak érvényes Regisztrációval, valamint a jelen szabályzat, illetve az 

Adatvédelmi Szabályzat és a Cookie Szabályzat elfogadásával lehet részt venni. A részvételhez 
a Résztvevőnek ki kell töltenie a www.megvalositomaterveimet.hu honlapon található kérdőívet, 
melynek a végén meg  kell  adnia  a 6. pontban meghatározott személyes adatokat, valamint ki 

kell pipálnia azt  a mezőt, amivel  elfogadja  a  jelen szabályzatban rögzített  valamennyi  feltételt,  
és hozzájárul  a  megadott  személyes  adatai  (beleértve  a  megadott  e-mail  címet  is) 
kezeléséhez a Promócióval összefüggésben (a továbbiakban: „Regisztráció”).   
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4.1. Résztvevők a Promóció során, Regisztrációt követően a megadott email címre kapják azt a 
linket, mellyel a Partnerek által felajánlott kedvezmények igénybe vételéhez szükséges 
kuponkódokhoz hozzáférnek. A kuponkódok a készlet erejéig érhetőek el.  

4.2. Résztvevők 2022. augusztus 22-től regisztrálhatnak. 

4.3. Résztvevők személyesen vagy online vásárlás esetén válthatják be a Szervező 
közreműködésével szerzett kuponokat, a rajtuk feltüntetett határidőig, kupononként eltérően.  
A kuponok beváltásával kapcsolatban  felmerülő  vitás  kérdések vonatkozásában Szervező 
kizárja felelősségét.   

5. Szervező  nem  ajánlja a Promócióban  való  részvételt  harmadik személy által regisztrált e-

mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe 
a Résztvevő, a Promóció kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását!  A megfelelő  
jogosult  hozzájárulásának esetleges   hiánya  miatti következményekért kizárólag Résztvevő 

felelős, a Promócióval  kapcsolatos,  e-mail postafiók  használatjogosultságából  fakadó  vitákkal  
kapcsolatban  a  Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

5.1. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a honlap tartalma,  
teljesítménye,  üzenet- és  adatátviteli-,  valamint  válaszadási  sebessége  a kiszolgáló  
technológia  függvénye,  és  ezáltal  ezeket  kedvezőtlenül  befolyásolhatja olyan,  a  Szervezőn  
és  a  Lebonyolítókon  kívülálló  tényező,  mint  például  (de  nem kizárólagosan)  kapcsolati  
hiba,  a  szerverszámítógépek  teljesítménye,  valamint  a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása.  A Szervező és a Lebonyolítók az ebből fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.  

6. A Regisztráció során bekért adatok  

A  Regisztráció  során  az  alábbi  adatok  megadása  szükséges  a Promócióban  való 
részvételhez: (*kötelezően kitöltendő) 

 teljes név (vezetéknév, keresztnév)* 

 e-mail cím* 

 telefonszám * 

  



6.1.  A  Promócióra  való  hivatkozással,  sem  Szervező,  sem  Lebonyolító, sem  Adatkezelő  
valamint  semmilyen  más  szerv  vagy  intézmény  soha semmilyen körülmények között nem 
kér érzékeny személyes adatokat, így különösen Résztvevő bankszámlája, bankkártyája 
vonatkozásában, még a bank nevében sem! 

7. A  későbbi  promóciós  megkeresésekről  történő  leiratkozást Résztvevő a regisztrációs e-

mailben szereplő „leiratkozom” gombra kattintva teheti meg. 

7.1. Résztvevők  a  személyes  adataik  kezelésére,  az  adatbiztonságra,  illetve  a Résztvevőket   
az adataik kezelésével összefüggésben megillető  jogosultságaira vonatkozó  részletes  
szabályokat  a Promóció Adatvédelmi  Szabályzatában  találják, amelynek  megismerését  és  az  
abban  foglalt  rendelkezések  elfogadását  a Regisztrációval a Résztvevő kifejezetten megerősíti.  

8. Szervező  fenntartja  a jogot,   hogy   mind a jelenlegi  és  jövőben  szervezett Promócióiból 
kizárja azt a Résztvevőt, aki a Promóció során bizonyítottan a Promóció internet oldalának 
feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó 
módon kíván előnyhöz jutni. 

8.1. A kedvezményes vásárlásra való jogosultság feltétele a jelen szabályzatnak való 
maradéktalan megfelelés. 

8.2. A Promócióban részt vevő kuponok érvényességével, valamint a Promóció jelen pontjában 
nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése 
az irányadó. 

9. Az  adatok  esetleges  változásaiból  eredő,  a  Szervező  érdekkörén  kívül eső, technikai  
problémákért  Szervezőt,  illetve  Lebonyolítót  semmilyen  felelősség  nem terheli. 

10. A  hamisított –beleértve  a  kuponok  bárminemű  manipulációját– kuponok, érvénytelenek  
és  nem  vehetnek  részt  a Promócióban. A Promócióban  résztvevő kuponok  érvényességével  
kapcsolatban  felmerülő  bármely  vita esetén  Szervező döntése az irányadó. Szervezők a 

promóciós kuponoktulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják 
felelősségüket. 

10.1. Szervező,  illetve  annak  bármely  leányvállalata,  tulajdonosai,  vezető tisztségviselői,  és  
alkalmazottai  a kuponok hibáiért,  hiányosságaiért  kizárják  a felelősségüket,  kivéve,  ha  a  
felelősség  kizárását  a  magyar  jogszabályok  kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Résztvevő ilyen 

igényét jogszabályi keretek között, a kupon kibocsátójával szemben érvényesítheti. 

11. Szervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  a kedvezményes  vásárlási  lehetőségeket 
megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy hasonlóértékű opciókkal helyettesítse. Erről 
Szervező a jelen szabályzat megváltoztatásával nyújt tájékoztatást.  

11.1. A hirdetési anyagok megjelenési illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító 
és azok leányvállalatai, valamint a Promócióban résztvevő partnerek, és ezek  vezető  tisztviselői  
és  alkalmazottai  kizárják  a  felelősségüket,  kivéve,  ha  a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.  

11.2. A  Regisztráció  hiányosságáért/hibájáért  (pl. névelírás,  téves  vagy  nem  valós adat 
feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

12. A kuponok másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, 
illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.  



13. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az  azt  
működtető  szervert  ért  külső  támadások,  meghibásodás  estére.  Tehát amennyiben a honlap, 
illetve szervert, vagy a kiszolgálóhálózatot ért támadás folytán a Résztvevők  téves  
rendszerüzeneteket  kapnak, például,  de  nem  kizárólagosan a kuponjaikat,  személyes  
adataikat,  stb.  illetően,  úgy  ezen  esetekben a  Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű 
felelősséget nem vállal.  

13.1. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból 
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak  érdekében,  hogy  
a  hiba  okát mielőbb  feltárják,  illetve  lehetőség  szerint megszüntessék.  

14. Résztvevők a regisztráció során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a jelen hivatalos 
szabályzatot,  ami megtalálható  a Honlapon,  valamint  az  Adatkezelési Szabályzatot,  ami  
ugyanúgy megtalálható  a Honlapon.   A szabályzat  és/vagy Adatkezelési Szabályzat 
elfogadásának bármely okból történő elmaradása esetén a Promócióban történő részvétel nem 
lehetséges.  

15. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát  a 
Promóciót -akár  annak  időtartama  alatt  is -egyoldalúan  módosítsa, felfüggessze  vagy  
megszüntesse.  Ennek tényét/tartalmát  a  Szervező  a  Honlapon történő megjelenítéssel közli.  

15.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely 
Résztvevővel  kapcsolatban,  annak  kivizsgálásához  információt  kérhessen  a Résztvevőtől,  
illetve, felfüggeszthesse, vagy kizárja a Résztvevőt a Promócióból.  A jelen pontban 

meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Résztvevők  kötelesek  
megtéríteni  minden  olyan  kárt,  amelyet  a Promócióval összefüggésben a Szervezőknek 
és/vagy Lebonyolítónak okoztak.  

15.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben bármikor 
megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. 

16. Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel 
kapcsolatosan  kialakuló  jogviták  kizárólagosan  a  magyar  bíróságok joghatósága alá 
tartoznak.  

 

Budapest, 2022. augusztus 19. 


