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Sorsolási szabályzat 

(továbbiakban: Szabályzat)  

 

Kampány:  

Mondj IGEN-t az ÉLET-re! Adj vért! 

 

Időpont:  

2020.06.15. – 2020.07.22. 

1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.; a 

továbbiakban: Szervező) 2020. június 15-től 2020. július 22-ig ismert sportolók 

részvételével kampányt indít a véradás népszerűsítése, a nyári időszakban a véradások 

számának növelése érdekében. Azok között a véradók között, akik a kampány ideje 

alatt vért adnak, 3 db két éjszakás tartózkodásra szóló wellness-csomag, valamint 3 db 

10 000 Ft értékű Decathlon utalvány kerül kisorsolásra. 

 

2.  A sorsoláson való részvétel feltétele, a sorsolás menete: 

 

a) A sorsoláson kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkező, 18 és 65 év közötti, 

természetes személyek vehetnek részt, akik a kampány időszaka alatt vért adtak a 

Szervező bármelyik véradóeseményén.  A véradóesemények helyszínei és időpontjai a 

www.ovsz.hu/hol-adhatok-vert weboldalon érhetők el.  

(Véradásnak tekintjük, ha adott donornál az adatfelvételt és az orvosi vizsgálatot 

követően megkezdődik a véradás.) 

b) A Sorsolásban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

c) A sorsoláson való részvétel automatikus, tehát a véradáson kívül nem igényel 

semmilyen további regisztrációt.  

d) Azon véradók listája, akik a kampány ideje alatt vért adnak, az Országos Vérellátó 

Szolgálat szakmai informatikai rendszeréből kerül lehívásra.  

3. 2020. július 27-én 3 darab, kétéjszakás tartózkodásra szóló wellness-csomag, 

valamint 3 db 10 000 Ft értékű Decathlon utalvány kerül kisorsolásra. 

d) A nyerteseket a Szervező a szakmai informatikai rendszerében tárolt elérhetőségeken 

értesíti, majd a nyertesek névsora – beleegyezésük esetén - közzétételre kerül az OVSz 

honlapján és Facebook oldalán.  

http://www.ovsz.hu/
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e) A nyeremény átvételének módja (személyes átvétel, postai küldemény) a 

kapcsolatfelvétel során kerül pontosításra.  

f) Amennyiben Szervező megkeresésére a nyertes 15 naptári napon belül nem reagál, 

vagy amennyiben a nyeremények átvétele a Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy 

pótnyertes kerül kisorsolásra változatlan feltételek mellett. 

 

g) A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók.  

h) Szervező a nyeremények minősége tekintetében szavatosságot nem vállal. 

i) Szervező nem oszt szét a jelen Szabályzatban felsoroltakon túl egyéb nyereményt.  

 

3. Adatkezelés  

 

a) A véradók személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja 

tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a 

hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak 

megfelelően kezeli. A jelentkező tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, 

adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.  

 

4.  Egyéb rendelkezések 

 

a) A fentiekben részletezett szabályokat a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A 

Szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező azonnal közzéteszi 

saját honlapján. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos. 

b) Szervező a jelen Szabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, 

kötelezettséget nem vállal.  

c) Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események 

(vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem 

felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, amennyiben a nyeremény 

átadása a Szervező nem felróható okból hiúsul meg, vagy a kampány idő előtti 

befejezésére kerülne sor.  

d) Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen Szabályzat feltételeit, a nyeremények 

körét a véradó esemény időpontjáig megváltoztassa. 

e) Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények átadásának 

meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa 

vagy visszavonja. 

f) Szervező a sorsolás lezárulása után 10 napon túl semmilyen, a sorsolással kapcsolatos 

reklamációt nem fogad el. 

2020. június 15. 


