OS Plazma „ Novemberi akciók” nyereményjáték részvételi szabályzat. (Alkalmasítási
akció, Plazmaadási akció)
1. Az Orthosera Medical Zrt. 1123 Budapest, Alkotás utca 17.; cégjegyzékszám:01 10
140995; adószáma: 28765592-2-43 /továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett,
”Novemberi akciók” nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag
azon személyek (továbbiakban: ”Részvevő”) vehetnek részt, akik a részvételi
szabályzatot (továbbiakban”Szabályzat”) a Nyereményjátékban való részvétellel
egyidejűleg elfogadja.
2. A Nyereményjáték 2022.10. 02. 00:00-tól 2022.11. 30. 17:00-ig tart.
A Nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel
rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Szabályzatban
foglalt feltételeknek. Jelen szabályzat elfogadásával Résztvevő egyidejűleg hozzájárulását
adja, hogy nevét Szervező social media felületein feltüntesse, vele promóciós anyagot
készítsen.
3. A Nyereményjáték menete:
„Alkalmasítási Akció”: A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a nyereményjáték
ideje alatt Résztvevő, megjelenjen Szervező Plazmacentrumában, (Cím: 1123, Budapest,
Alkotás u.17. földszint), nyitvatartási időben, és sikeres alkalmassági vizsgálaton vegyen
részt. Feltétel továbbá, hogy a Szervező facebook oldalán közzétett kiírásnak
megfelelően, ismerősét, ismerőseit a poszt alatt megjelölje, majd ezt a centrumban
bemutassa. A sikeres vizsgálat végén neve, és donorszáma rögzítésre kerül. A heti
sorsolásban az adott héten megjelent és sikeres alkalmassági vizsgálaton átesett donorok
vesznek részt.
Nyeremény: Heti 50.000,- Ft
Sorsolás időpontja: Minden héten pénteken 18:00 kor
Közzététel: A nyertes nevét a Szervező facebook oldalán teszi közzé, kiértesítést
követően. http://www.facebook.com/osplazma1
„Plazmaadási Akció”: A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a nyereményjáték ideje
alatt a Résztvevő, megjelenjen Szervező Plazmacentrumában, (Cím: 1123, Budapest,
Alkotás u.17. földszint), nyitvatartási időben, és az akció időtartama alatt 2 plazmaadáson
vegyen részt. A plazmaadás végén a kifizetéskor neve, és donorszáma rögzítésre kerül.
Nyeremény: 200.000,- Ft
Sorsolás időpontja: 2022. december 01.
Közzététel: A nyertes nevét a Szervező facebook oldalán teszi közzé, kiértesítést
követően. http://www.facebook.com/osplazma1
4. Szervező jogosult a Nyereményjáték előírásoknak, jogszabályoknak nem megfelelő
Résztvevőt értesítési kötelezettség nélkül törölni. Szervező a törlésről értesítést Résztvevő
részére nem küld. Résztvevő a nyilvánosságra hozatalhoz a Szabályzat elfogadásával
hozzájárul.
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5. Nyertes a nyereményt a Szervezővel egyeztetett módon és időben kapja meg.
6. A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. törvény
hatálya alá. A Részvevő által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért
(pl. telefonszám, e-mail cím.), Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a
sorsolástól számított 1 hét elteltével Résztvevő bizonyítottan nem elérhető, abban az
esetben új nyertes kerül kisorsolásra.
7. A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Résztvevő
figyelmét a Szabályzat figyelmes elolvasására.
8. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Résztvevő adatainak kezelésére kizárólag
Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését vagy helyesbítését. Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken elérhető:
Adatkezelési szabályzat
9. Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték bármely okból történő megszakítására,
felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával.
Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről egyszerű
közleményt jelentet meg a Facebook oldalán.
10. A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.
A Facebook a Nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más
módon sincs kapcsolatban a Szervezővel. A Résztvevő az általa a Nyereményjáték során
átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.
11. A Szabályzatra és a Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a
Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan esetlegesen kialakuló jogviták
kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztassa. A megváltoztatott
Szabályzatot közzéteszi a www.osplazma.hu weboldalon.
2022.10.01.
Szervező – Orthosera Medical Zrt.
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