Body’n’Soul Wellness Academy
Facebook nyereményjáték-szabályzat
1. A Játék és a Szervező
Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Body’n’Soul Wellness Academy
Székhelye:
7582. Las Vegas Blvd. S. Unit 243.
Las Vegas, NV - 89123, USA
(a
továbbiakban,
mint
Szervező)
által
kezelt
és
karbantartott
www.facebook.com/body.soul.wellness.fitness Facebook oldal Hírfolyamán megjelenő
nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.
2. Játékos
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött nagykorú és cselekvőképes, természetes
személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a
www.facebook.com weboldalon.
A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint közeli hozzátartozói nem vehetnek
részt.
3. A játék mechanizmusa
Szervező nyereményjátékot hirdet a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook
(www.facebook.com/body.soul.wellness.fitness) felhasználói felületén (a továbbiakban:
Facebook,
vagy
közösségi
portál)
és
Instagram
(www.istagram.com/bodyandsoulwellnessacademy) felületén.
A Szervező egy nyereményjátékot hirdet meg mindazon Játékosok között, akik teljesítik az
alábbi feltételeket:
▪ a Body’n’Soul Wellness Academy Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott
poszt kedvelése (like), valamint
▪ hozzászólásban megírják, hogy saját maguknak szeretnék-e megnyerni, vagy
elajándékozzák, utóbbi esetben kinek?
4. Részvétel a Játékban
A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: like-olás) kezdődik.
A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy
Játékban.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a
Body’n’Soul Wellness Academy Facebook oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak – mely
megegyezik jelen játékszabályzat 3.) pontjában ismertetett feltételekkel – maximálisan eleget
kell tennie.
A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban
részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat
magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve
a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
5. Nyeremény, nyertes

A Szervező a Játékosok között 1 db Pilates alaptanfolyamon történő ingyenes
részvételt sorsol ki.
A nyeremény készpénzre nem váltható át.
Nyertesek száma: 1 fő
A Nyertes véletlenszerű sorsolással kiválasztott Játékos, aki kedvelte a játékfelhívást tartalmazó
posztot a Body’n’Soul Facebook oldalán és kommentelt a játékfelhívás Facebook post-ja alatt,
mely kommentben megírja, hogy magának, vagy ismerősének szeretné-e megnyerni.
Felhasználható: a Nyertes saját időbeosztása szerint dolgozhatja fel az alaptanfolyam
tananyagát, mely nem vizsgával zárul, végzettséget igazoló oklevél nyereményjátékon kívül sem
kapcsolódik hozzá.
Az alaptanfolyam keretein belül lehetőség van a Body’n’Soul Wellness Academy alapítójával,
Marianna Jacksonnal történő konzultációra, online keretek között, egy alkalommal. Ennek
időpontját előzetes egyeztetés előzi meg, igényét a Nyertes írásban jelezheti.
A nyeremény más magánszemély számára 1 alkalommal átruházható, a Szervező előzetes,
írásbeli értesítését követően, amennyiben a Nyertes nyereményét nem tudja, vagy nem szeretné
saját maga számára átvenni. Az átruházás a Szervező és a Nyertes egyeztetésén és közös
megegyezésén alapul.
A Nyereményként kisorsolt tanfolyamon történő részvételnek nincs egyéb költségvonzata (pl.
utazás).
6. A Játék időtartama
A nyereményjáték kezdete: 2021. március 18. 16:00 óra – magyarországi idő szerint
A nyereményjáték vége: 2021. március 23. 10:00 óra – magyarországi idő szerint
7. Sorsolás
Sorsolás időpontja: 2021. március 23. 12:00 óra – magyarországi idő szerint
A Nyertes gépi sorsolással, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, a Social Winner
alkalmazással www.socialwinner.besocial.hu kerül kiválasztásra.
8. A Nyertes értesítése
A Nyertes nevét külön Facebook posztban tesszük közzé legkésőbb 2021. március 23. 20:00
óráig, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak.
Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek a Szervezővel az info@bnswellness.com e-mail
címre küldött üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel.
A nyereményt a nyertes Játékos a Body’n’Soul Wellness Academy munkatársaival egyeztetett
módon kapják majd kézhez.
Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 30. napig nem veszi fel a
kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak
szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat
elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen
kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen
állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra
történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.
9. Kizárás
Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi
szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban
kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve
regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva
nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen
játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú
kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail
címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen
vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.
A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit
(ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát,
jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).
10. A Szabályzat módosítása
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a
nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat
módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező
közzéteszi a Body’n’Soul Wellness Academy hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban
résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
11. A Szervező felelőssége
A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból
felfüggesztheti, megszüntetheti. Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából
eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló
esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A
Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
12. Egyéb rendelkezések
A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.
A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot,
felülvizsgálatot nem biztosít.
13. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy
adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen
szabályzatban részletezett célra, a Nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel
kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

Az adatkezelő
A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott
leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes
esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A
személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:
Cégnév: Body and Soul Wellness Inc.
Székhely: 7582. Las Vegas Blvd. S. Unit 243.
Las Vegas, NV - 89123, USA
Központi ügyintézés helye: 7582. Las Vegas Blvd. S. Unit 243.
Las Vegas, NV - 89123, USA
Képviselő neve: Marianna Jackson
Telefonszám: 1 833 838 6789
Email cím: info@bnswellness.com
A kezelt személyes adatok köre
A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:
Játékosok esetében: Facebook profilnév
Nyertes esetében: név, telefonszám, email cím
Az adatkezelés jogalapja
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A
Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő
jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy
nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán.
Az adatkezelés célja
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények
kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a
nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.
Az adatkezelés tartama
A Szervező a Játékosok személyes adatait a nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott
tartama alatt kezeli.
A Játékos az info@bnswellness.com email címen keresztül bármikor visszavonhatja az
adatkezeléshez adott hozzájárulását.
Törlés
A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes
adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli
előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig
törli.
Adatbiztonság
A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés
módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony
megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok
jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező
biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor,
amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség
vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk
időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a

személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne
válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
14. Záró rendelkezések
A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel
összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott
hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően
használható fel. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható
kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a
Facebooknak. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való
részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő
kötelezettségek alól.
Utolsó módosítás dátuma: 2021. március 15.

