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Részvételi feltételek 
 
A Sharity Mobile Application Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7090 Tamási, Petőfi Sándor 
utca 12., cégjegyzékszám: 17-10-001325, adószám: 28751843-2-17, a továbbiakban: Szervező) által szervezett 
nyereményjátékon (továbbiakban: Játék) azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik a Sharity Mobile Application 
Zrt. üzemeltetésében álló Sharity megnevezésű, okostelefonokra telepíthető és azokon futtatható számítógépes 
program (,,Sharity” vagy „Alkalmazás”) felületén keresztül bármely – az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 
szerinti civil szervezet részére reklám megteintéssel adományt nyújtottak a játék időtartama alatt, illetve a 
transzparencia szolgáltatást is igénybe vették. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus 
elfogadását jelenti. 

 
1. A játékra az ÁSZF szerinti Alkalmazáson keresztül, kizárólag reklám megtekintéssel történő adomány 
nyújtásával lehet jelentkezni.  
 
2. A Játék időtartama 2021.11.17. 0 óra 0 perctől - 2021.12.23. 24 óra 0 percig. 
 
3. A nyereményjáték során összesen 30 db, egyenként 10.000,- Ft értékű ajándékutalvány kerül kiosztásra az 
applikáción keresztül, ami kupon formájában, véletlenszerűen fog megjelenni a reklámok megtekintését követően. 
AZ ELNYERT KUPON A KUPON MENÜBEN FOLYAMATOSAN LÁTSZÓDNI FOG, AZONBAN 
EZ A FAJTA  ELEKTRONIKUS KUPON VÁSÁRLÁSRA NEM JOGOSÍTJA FEL A NYERTEST.  

4.Nyeremények és felhasználásának feltételei:  
• 3 db - egyenként 10.000,- Ft értékű - Intersport ajándékkártya  
• 3 db - egyenként 10.000,- Ft értékű - dm (dm-drogerie markt) ajándékkártya 
• 3 db - egyenként 10.000,- Ft értékű - Rossmann ajándékkártya 
• 3 db - egyenként 10.000,- Ft értékű - H&M ajándékkártya 
• 3 db - egyenként 10.000,- Ft értékű - Deichmann ajándékkártya 
• 3 db - egyenként 10.000,- Ft értékű - OBI ajándékkártya 
• 3 db - egyenként 10.000,- Ft értékű - EcoFamily ajándékkártya 
• 4 db - egyenként 10.000,- Ft értékű - Euronics ajándékkártya 
• 10 db - egyenként 5.000,- Ft értékű - LIDL ajándékkártya 

Az ajándékkártyák 100 %-ban levásárolhatóak az ajándékkártya kibocsátójánál. A kártya felhasználásának és 
érvényességének további feltételeit minden esetben az ajándékkártya kibocsátója határozza meg.  

5. Nyeremények átadása 
A nyertesek részére az ajándékkártya minden esetben postai úton kerül megküldésre, amennyiben a Szervező által, az 
office@sharity.hu email címről küldött Nyereményértesítő tárgyú e-mailre válaszul a nyertes megadja a postacímét, 
illetve a teljes nevét.  

6. Adózás  
Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség 
nem terheli.  
 
7. Adatvédelem 
Az adatszolgáltatás és a játékban való részvétel önkéntes. A résztvevő a jelentkezése elküldésével tudomásul veszi, és 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy  
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a) adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa megbízott 
adatfeldolgozó részére továbbítsa;  

b) a résztvevők adatainak kezelése a GDPR előírások szerint történik;  
c) nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal 

kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;  
d) a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes 

egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve későbbi reklám-promócióhoz történő 
felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;  

e) az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a résztvevő, aki nem kívánja, 
hogy a későbbiekben megkeressék, kérheti adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és 
korlátozás nélkül, a következő címen: Sharity Mobile Application Zrt. (székhely: 7090 Tamási Petőfi Sándor 
utca 12.) illetve e-mail-ben az office@sharity.hu címen. A megadott személyes adatok kezelője a Szervező. 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával 
történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy az itt megadott elérhetőségek 
bármelyikén kérje adatai törlését vagy helyesbítését.  

 
8. A Játék egyéb feltételei 

a)  A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók, másra nem cserélhetők.  
b) A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, az egyéb, esetlegesen felmerülő 

költségek a nyertest terhelik.  
c) A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a 
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes 
képviselőjével együtt jogosult.  

d) A Játékkal kapcsolatos információk, és a Játékszabályzat megtalálható az app.sharity.hu internetes oldalon, 
ill. Szervező székhelyén (7090 Tamási, Petőfi Sándor utca 12.).  

e) A Szervező a Játék lezárulta után 90 napon túl semmilyen a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A 
Játékban való részvétellel a résztvevő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játék feltételeit.  

 
9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék 
időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse.  
 
Értelmező rendelkezések 

● Játék: A jelen szabályzatban meghatározott nyereményjáték.  
● Játékidőszak: A nyereményjáték meghirdetésétől a lezárulásig terjedő időszak.  
● Nyeremények: 30 db, egyenként 10.000,- Ft értékű ajándékkártya  
● Nyertes: A nyereményeket elnyerő magánszemély.  
● Résztvevő: Azon magánszemély, aki megfelel a jelen Szabályzat részvételi feltételekről rendelkező részében 

meghatározott feltételeinek.  
 
A Játékszabályzatban tett módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező 
közzéteszi a weboldalán.  
 
 
Tamási, 2021. november 17. 
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