
  

Játékszabály  
(hatályos 2018. június 18. napjától) 
 
a 2018. június 18-től  2018. július 1-ig tartó kampányhoz 
 
A herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. (székhely: 
1054 Budapest, Széchenyi utca 1/a., B. VI/106) a továbbiakban: „Szervező” 2018. június 18. 
és 2018. július 1. között promóciós nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték a Szervező 
tulajdonát képező, és az Szervező által üzemeltetett www.herra.hu weboldalon található, és 
a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek szerint lehet benne részt venni. 
 
A nyereményjáték nem tartozik a Szerencsejáték szervezéséről szóló tv. 1991. évi XXXIV. 
törvény hatálya alá, továbbá a játékosok játékban való részvételét a Szervező nem köti pénz 
fizetéséhez vagy vagyoni érték nyújtásához.  
 
 
A nyereményjáték feltételei 
 

1. Nyereményjáték leírása 
 
A felhasználók a www.herra.hu weboldalon személyes adataik megadásával (vezetéknév, 
keresztnév, e-mail-cím) és a hírlevélre történő feliratkozás után jogosulttá válnak a 
nyereményjátékban való részvételre a jelen játékszabályban leírtak szerint. Egy felhasználó 
egy alkalommal kerülhet be a sorsolási listába a jelen nyereményjáték kampány során.  
 

2. Résztvevők 
 
A nyereményjátékban bármely valós e-mail-címmel rendelkező természetes személy részt 
vehet, aki feliratkozott a www.herra.hu weboldalon található hírlevélre (céges e-mail-cím 
megadása esetén az e-mail - címben szereplő természetes személy, aki betöltötte a 18. 
életévét) és nem tartozik a 3. pontban meghatározott kizárási kategóriába. 
 
A jelen kampány során minden e-mail-cím csak egyszer vehet részt a sorsoláson.  
 
A sorsoláson egy játékos maximum egy valós e-mail-címmel vehet részt. A sorsolásból 
kizárható az a játékos, aki egynél több e-mail-címmel, vagy nem a valós adatai megadásával 
nevez a nyereményjátékra.  
 
A nyereményjátékban való részvétellel a játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat 
maradéktalanul elfogadják.  
 
A sorsolással és a felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a Szervező 
által használt számítógépes rendszer, valamint az alkalmazás nyilvántartása az irányadó. 
 
 
 
 
 
 



3. A nyereményjátékban nem vehetnek részt 
 
- a Szervező és a Megbízó munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont), 
- egyéb, a nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli 
hozzátartozó. 
 

4. Sorsolás 
 
A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor a 2018. július 2-án. A sorsolást a Szervező zárt 
informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával valósítja meg. A visszaélések 
elkerülése érdekében a sorsolásról videófelvétel készül. A nyertes felhasználók azonosítása 
és értesítése a sorsolást követően történik meg, a jelen Játékszabályzat szerint. 
 

5. Nyeremény tárgya 
 
A Szervező a jelen nyereményjáték során az alábbi névre szóló nyereményt sorsolja ki. 
 
1 db Herra ajándékcsomag, melynek tartalma: 1 db 50 ml-es Herra Hajparfüm és 1 db 10 

ml-es Herra hajparfüm.  
 
A nyeremények készpénzre nem átválthatóak, egyéb kedvezménnyel nem összevonhatók. A 
nyertes mellett a Szervező pótnyertes húzásáról gondoskodik arra az esetre, ha a nyertes 
határidőben nem tudja átvenni a nyereményt. 
 
A Szervező 2018. július 3-ig fenntartja jogát a nyeremény tárgyának megváltoztatására! 
 
A nyertest a nyereménnyel kapcsolatban adófizetési kötelezettség nem terheli. 
 

6. Kiértesítés 
 
A Szervező a nyerteseket a nyereményjátékra történő feliratkozás során megadott kapcsolati 
adatok segítségével értesíti, és egyeztet velük a nyeremények átvételének módjáról és 
időpontjáról. Amennyiben valamelyik nyertes az általa megadott e-mail címen nem érhető 
el, vagyis a sorsolás lezárása után a kiértesítést követő 15 munkanapon belül nem jelez 
vissza, úgy nyereményére később nem tarthat igényt. 
 
A Nyertes személyét (név megadásával) a Szervező közzéteszi a tulajdonában és kezelésében 
lévő, https://www.facebook.com/herrahungary/ linken található facebook oldalon, amihez a 
játékosok a nyereményjátékban való részvételük előtt kifejezetten hozzájárulnak. 
 

7. Nyeremények átruházása 
 
A nyereményt postai úton kézbesítjük a nyertesnek. A nyertesek a nyeremény átvételét saját 
kezű aláírásukkal igazolják. A nyeremény tárgyát harmadik személyre átruházni nem lehet, 
azonban a nyertesek közeli hozzátartozója a nyertes erre irányuló döntése esetén jogosult a 
nyereménytárgy használatára. 
 
 
 

https://www.facebook.com/herrahungary/


8. Nyeremények átvétele 
 
A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek a nyereményeket a 
telefonos és/vagy e-mail egyeztetést követően meghatározott időpontig vehetik át, az 
egyeztetett módon. Szervező a nyeremények átvételére legalább 15 munkanapos határidőt 
biztosít. 
 
Az egyeztetés során kikötött határidő jogvesztő, tehát amennyiben a nyertes az adott 
határidőn belül nyereményét nem veszi át, a nyereményt elveszíti. A Szervező nem vállal 
semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a játékban való részvétellel 
összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A játékban résztvevők a 
részvétellel egyidejűleg elfogadják, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy lemondanak 
minden esetlegesen felmerülő kártérítési igényükről. 
 
 

9. Adatvédelem és adatkezelés 
 
Adatkezelés célja és jogalapja 
A nyereményjátékban történő részvétel, illetve a nyeremény nyertesének azonosítása 
céljából kezeli a hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatait. 
 
A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelésének 
jogalapja a felhasználó hozzájárulása.  
 
 
Hozzájárulását az info@herra.hu e-mail címre történő e-mail küldése útján vonhatja vissza. 
Amennyiben hozzájárulását visszavonja a személyes adatai azonnal törlésre kerülnek, 
azonban a nyereményjátékban a továbbiakban nem vehet részt. 
 
Adatkezelő és adatkezelésre jogosult személyek 
A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelését az alábbi 
személyek végzik: 
 
A játékot szervező és lebonyolító a  herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com 
üzemeltetője a PR-ego Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983928; székhely: 1054 Budapest, 
Széchenyi utca 1/a., B. VI/106). 
 
 
Személyes adatok 
A nyereményjáték során a felhasználó alábbi személyes adatait kezeljük: 

- Keresztnév 
- Vezetéknév 
- E-mail-cím 

 
 
 
 
 
 



10. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

10.1 Hozzáféréshez való jog 

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com           
üzemeltetője a PR-ego Kft. -től arra vonatkozóan, hogy a PR-ego Kft. kezeli-e a személyes              
adatait.  

Ha a herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. kezeli a személyes             
adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés           
céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok            
címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett          
időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok          
helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a         
személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és            
Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes         
adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől           
gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott          
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen            
jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.  

A herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft.. a kezelt személyes            
adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.  

10.2 Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. -től kérni,             
hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan személyes adatait vagy         
egészítse ki hiányos személyes adatait.  

10.3 Törléshez való jog 

A herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. kérésére indokolatlan           
késedelem nélkül törli személyes adatait. Egyéb esetekben a herra.hu, illetve a           
herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. indokolatlan késedelem nélkül        
törli személyes adatait, ha (i) a herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com          
üzemeltetője a PR-ego Kft. -nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból,             
amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson          
alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozik az            
adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező           
jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés           
ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a PR-ego Kft. jogi             
kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes           
adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal        
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.  

A herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. a személyes adatokat            
nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a            
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a            
herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. -re         
alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az herra.hu, illetve a           
herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. -re ruházott közhatalmi        



jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a         
népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából,         
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a          
törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné         
ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve          
védelméhez szükséges. 

Ha a PR-ego Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz               
minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot          
kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a             
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

10.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozása esetén a herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a           
PR-ego Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi            
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak         
védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből           
kezelheti. 

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii)             
az adatkezelés jogellenes, személyes adatai törlését ellenzi, (iii) a herra.hu, illetve a            
herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft. -nek a személyes adatokra         
adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban az Ön jogi igényének előterjesztéséhez,          
érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv)          
tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. 

A PR-ego Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.  

10.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok             
kezelésére az adatkezelés a herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com        
üzemeltetője a PR-ego Kft.. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez           
szükséges. 

Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés            
céljából történik. A herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a         
PR-ego Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése             
ellen tiltakozik.  

10.6 Adathordozhatósághoz való jog 

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben           
használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés          
hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.  

A PR-ego Kft. tájékoztatja Önt, hogy személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így             
kérheti a herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft..-ét,          
hogy az Ön által megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel            
olvasható formában megkapja. 

 

11. Jogsértés esetén tehető lépések 



Ha úgy gondolja, hogy a herra.hu, illetve a herrabudapest.myshopify.com üzemeltetője a PR-ego Kft.             
megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba            
a következő e-mail címek egyikén: info@publicrelations.hu vagy  info@herra.hu  

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az             
alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.  

12. Általános rendelkezések 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát 
a nyereményjátékot – akár a játék időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze 
vagy megszüntesse. 
 
A Szervező jogosult bármely játékost a nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a játék 
kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely 
játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el.  
 
A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről 
szóló értesítést közzéteszi a www.herra.hu linken található weboldalán. A játékosok 
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 
 
A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a 
játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. 
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