
RIEL Adventi Kincsesnaptár nyereményjáték játékszabályzata

A RIEL Elektronikai Kft. (1139 Budapest, Röppentyű utca 24., cégjegyzékszám: 01-09-352985 –  
továbbiakban Szervező) nyereményjátékot szervez 2021. december 2-án és 2021. december 
16-án.

1. Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

- Aki a játék leírásában részletezett napokon személyesen vagy online rendelést ad le a RIEL  
Elektronikai Kft.-nél. A játékban való részvétel az adott rendelés összegétől független.
- Egy Játékos az adott napi sorsolásban többször is részt vehet, amennyiben több rendelést is 
lead.
- Vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen játékszabályzatban meghatározott kizáró körül-
mény, valamint egyebekben is megfelel a jelen játékszabályzatnak.
- Jelen játékszabályzatot elfogadja.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói 
(Ptk. 8:1. § (1) bek.1. pont); 
(b) a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli 
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont).

2. A játék leírása:

Az adventi időszakban 2 alkalommal sorsolunk ki egy-egy Comunello grafikával ellátott JBL hang-
szórót az aznapi, személyes és online rendelések között.
Első alkalommal a 2021.12.02-i rendelések közül sorsolunk.
Második alkalommal pedig a 2021.12.16-i rendelések közül.

3. Sorsolás és eredményhirdetés:

A Szervező az 1-1 fő Nyertest a részvétel másnapján, azaz az adott pénteken (2021.12.03. és 
2021.12.17.) 11 órakor sorsolja ki a https://www.random.org/ felület segítségével. A Szervező a 
nyertes Játékosokat telefonon vagy e-mailben értesíti, valamint közzéteszi a https://www.training.
riel.hu/advent oldalon található naptárban. A Nyertesek a nyeremény átvételének pontos feltétele-
iről és határidejéről tájékoztatást kapnak. A nyeremény személyesen a cég székhelyén vehető át, 
illetve GLS futárszolgálattal történő kiszállítás is kérhető.
Amennyiben nem jelentkezik valamely Nyertes, vagy nem kerül(nek) átvételre a nyeremény(ek), 
úgy az érintett nyeremény(ek) újból kisorsolásra kerülnek 2021. december 21-én.

4. Nyeremény, a nyeremény átvétele:

A nyeremény 1-1 db Comunello grafikával ellátott JBL hangszóró. Egy Nyertes csak egy nyere-
ményre jogosult. Amennyiben valaki nyertes lesz, a következő sorsolásban már nem vehet részt.



5. Egyéb rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatot.

A Játékos a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha 
nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a nevét nyilvánosságra hozza a https://www.training.riel.hu/ad-
vent oldalon. Kifejezetten elfogadja, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játék-
kal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért, illetve, hogy amennyiben nyertessé válása 
esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz 
vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A Nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért a Szervező semmiféle fele-
lősséget nem vállal. 

A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható, másik nyereményre be nem cserél-
hető.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azokat a Játékosokat, akik nem felelnek meg 
a részvételi feltételeknek, illetve azokat, akik csalás útján próbálnak előnyre szert tenni a nyere-
ményjáték során.

6. Adatkezelési hozzájárulás:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 7. cikke, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény vonatkozó rendelkezései értelmében alapján nyilatkozom, hogy a RIEL Elektronikai Kft. 
adatkezelési tájékoztatóját elolvastam, annak tartalmát megismertem és megértettem. Az adat-
kezelési tájékoztató alapján a játékban való részvételemmel hozzájárulok a megadott személyes 
adataimnak a RIEL Elektronikai Kft., mint Adatkezelő általi rögzítéséhez és kezeléséhez.


