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ALL YOU CAN MOVE SportPass 

Facebook nyereményjáték szabályzat 

  

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE, ELNEVEZÉSE, MEGHATÁROZÁSA  

  

A játék szervezője: ALL YOU CAN MOVE SportPass – KLUB Rekreáció Kft. (továbbiakban: Szervező) Székhely: 1052 Budapest, Apáczai 

Csere János u. 5. 1. em. 3/B.  

Cégjegyzékszám: 01-09-723671  

Adószám: 13206828-2-41  

A játék elnevezése: „Töltsd ki az AYCM x Humánpolitika 2021. közös kutatását és nyerj!” (továbbiakban: Játék)  

A Játék meghatározása: A Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (továbbiakban: 

Facebook) 2021. április 12-én.   

A Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület az ALL YOU CAN MOVE SportPass (KLUB Rekreáció Kft.) nevében és megbízásából 2012-

ben kezdett kutatást indítani annak érdekében, hogy a munkavállalók egészségének megőrzését vizsgálja, leginkább a sportolás 

vonatkozásában. A kutatásokat minden évben elvégezték, azonban 2019-ben kiterjesztették a szempontokat és azóta a vállalaton 

belüli wellbeing teljes palettáját vizsgálják, azaz a munkavállalói jólét megőrzésének a módszereit. Vegyél részt a Kutatásban, mondd 

el a véleményed, töltsd ki a kérdőívet. A kitöltők között értékes ajándékokat sorsolunk.  

A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is 

kapcsolódik hozzá. 

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI  

 

A Játékben részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakóhellyel 

rendelkező természetes személy.   

A sorsolásban minden olyan személy részt vehet, aki 2021. április 12. és 2021. április 16. között a kérdőív kitöltésével támogatja a 

kutatást. Azok a személyek vehetnek részt a nyereményjátékban és a sorsolásban, akik a kérdőívet a játékszabályzatban megadott 

határidőn belül töltik ki, megadták az e-mail címüket és ezzel hozzájárulásukat, hogy az AYCM a nyereményjátékban való részvétel 

céljára kezelje. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő 

követelésért.   

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS SORSOLÁSA  

  

A nyereményjáték időtartama az adott játék meghirdetésekor a poszt szövegében kerül meghatározásra.  

A Játék 2021. április 12. napján 8:00-tól kerül megrendezésre.   

A Játék lezárása 2021. április 16. napja 12:00-kor. 

A sorsolás időpontja: 2021. április 20.   

 

4. A NYEREMÉNY ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE  

  

 1 db 1 hónapig érvényes L-es típusú AYCM SportPass – A SportPass érvényességének és felhasználásának kezdete a 

sportlétesítmény újra nyitásától számítható! 

 10 db Turbó Diéta ajándékcsomag    

 10 db AYCM tornazsák 

 10 db AYCM termosz 

  

A Szervező a nyertesek nevét a Facebook oldalán közzé teheti.  

(https://www.facebook.com/allyoucanmove.hu/)   

  

5. A SORSOLÁS  

A sorsolás időpontja: 2021. április 20. 11:00 óra, helyszíne: a KLUB Rekreáció Kft. székhelye. A Játék esetében a sorsolási napon a 

Szervező számítógépes sorsolással, véletlenszerű algoritmussal kisorsolja a Játékban résztvevő közül a nyerteseket. A sorsolásra a 

Szervező fent megjelölt székhelyén kerül sor, közjegyző igénybevétele nélkül, háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében. A 

sorsolásról jegyzőkönyv kerül rögzítésre. A sorsolás nyilvános. 
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6. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSÁNAK/ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI  

A nyeremények az AYCM Ügyfélszolgálatán (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) vehetőek át az értesítést követően az e-mailben 

meghatározott időszakban.  

7. A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA  

 

A nyereményjáték leírása az adott játék meghirdetésekor a poszt szövegében kerül meghatározásra.  

 

8. ADATKEZELÉS  

 

A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és 

kezeli. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) 

előírt kötelezettségnek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása, amely 

hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon vagy a Játék során közölt személyes adatokat a 

Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai vagy megbízottjai ismerhetik meg.  A 

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Játékon kisorsolásra kerül, úgy nevét a Szervező munkatársai a Facebook oldalon 

(https://www.facebook.com/allyoucanmove.hu/) a sorsolást követően közzé tegyék. 

 

A részvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: 

 

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, életkor, 

telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 

b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja vagy ismertesse a nyertes nevét a 

médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban. 

 

9. A SZERVEZŐ JOGAI  

 

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat 

lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy 

a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, 

aki: 

 

a) a nyereményjáték internetes oldalának feltörésével vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz 

jutni,  

b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel). 

 

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A 

nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.  

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű 

megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel 

lehetőségét a hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja. 

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

 

A Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak 

megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a Játékra történő jelentkezésével (komment) kijelenti, hogy jelen 

szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezően ismerte el. 

A Játékosok a regisztrációval együtt jelen hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják. A játékszabály a magyar jogszabályok 

figyelembevételével került kialakításra. 

A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. A 

Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai 

kezelését a Szervező végzi. 
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