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Grandvision Hungary Vision Express Ray-Ban nyereményjáték 

Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat 

 

1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója: 

A Játék szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a GrandVision Hungary Kft. 
(Cg. 01-09-468765, Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) 
(továbbiakban: Szervező és Adatkezelő). 

 

2. A Játékban résztvevő személyek - a részvétel feltételei: 

A Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, 
magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú 
természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt (4. pont) 
Vision Express által szervezett játékon „rajongói” és a pályázatban kiírt 
feltételeknek megfelelnek (továbbiakban: Játékos). 

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban  
a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A 
Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat nem a Facebook, hanem a 
Lebonyolítónak és Szervezőnek adják meg, és azok törlésre kerülnek a játék 
végeztével. 

A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat a Lebonyolító és 
Szervező harmadik félnek nem adja át.  

A Játékban való részvétel jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi 
szabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és alkalmazottai és ezen 
személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói.  

A játékban résztvevők adatait - a nyertes(ek), ill. pótnyertes(ek) - kivételével 
sorsolást követően törlésre kerülnek. 

 

3. A Játék menete: 
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A Játék időtartama (4. pont) alatt a Játékosok a játékra felhívó poszthoz (a 
játék a következő oldalon fog zajlani: 
https://www.facebook.com/VisionExpressMagyarorszag írt kommenttel vehetnek 
részt a Játékban: a Játékosoknak kommentben meg kell írnia a helyes 
megfejtést és betaggelni egy barátját, aki örülne, ha megnyerné az 
ajándékcsomagot. 

 
 
A moderációs alapelvek szerint a komment: 

● nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait; 

● nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy 
antiszociális viselkedési formákat; 

● nem lehet törvényellenes és nem sértheti az íratlan és 
írott közösségi szabályokat;   

● nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai 
meggyőződését; 

● nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető 
zaklató szexista vagy rasszista utalásokat; 

● nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet; 
● nem tartalmazhat az GrandVision Hungary által 

forgalmazott termékre vonatkozó negatív tartalmú 
kijelentéseket; 

● nem tartalmazhat az GrandVision Hungary 
szolgáltatásaira vonatkozó negatív tartalmú 
kijelentéseket;   

● nem tartalmazhat az GrandVision Hungary 
versenytársaira vonatkozó utalásokat, logókat, 
jelmondatokat, üzeneteket; 

● nem tartalmazhat burkolt reklámot. 
 

A kommenteket a Szervező moderálja.  
 
Az érvényes kommentet beküldők között a Szervező 1 db Ray-Ban 
napszemüveget (5. pont) oszt ki a 6. pontban ismertetett feltételek szerint. 

 

4. A Játék időtartama: 

2022. december 12-től  december 19. 13:59-ig 
Eredményhirdetés: 2022. december 19. 14:00 

 

https://www.facebook.com/VisionExpressMagyarorszag
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5. Nyeremények: 

1 db Ray-Ban napszemüveg (modelltípus: RB4171 865/13), amelyet a kisorsolt 
nyertes az általuk kiválasztott Vision Express Magyarország üzleteiben 
vehetnek át (7. pont). 

6. Nyertes kiválasztása 

Az érvényes kommentek beküldői közül a Lebonyolító az alábbiak szerint 
választja ki az 1 nyertes Játékost: 

 
● Véletlenszerűen sorsolással a helyesen kommentelők között. 

 

A Szervező 1 Pótnyertest véletlenszerűen kisorsol 2022. december 22., 15:00-
kor, amennyiben a Nyertes 3 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a 
Szervezővel. 

7. A nyeremények átadása, ill. átvétele 

A Játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer 
lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a 
nyeremények tekintetében szavatosságot a vásárláskor is érvényes 
feltételek szerint vállal. A nyeremények készpénzre nem átválthatók. 
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon 
Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek.  

A Szervezővel a Nyertesnek privát üzenetben kell a kapcsolatot felvennie, ahol 
egyeztetnek a nyeremény átvételének helyszínéről és időpontjáról. A nyertes 
Játékos a nyereményt a Vision Express Magyarország üzleteiben veheti át.  

Ahhoz, hogy a Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási 
kötelezettségének eleget tudjon tenni, a nyertes Játékos köteles 
együttműködni a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során további személyes 
(elsődlegesen adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, 
továbbításában. Amennyiben a Játékosok jelen pontban foglalt adatközlési 
kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult.  
 
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki 
számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott 
személyes adatok nem  
valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a 
Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából 
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  
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8. Adatvédelem 

A Játék során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontaktszemély adatai: 
 

Kontaktszemély neve:   Vision Express Magyarország Marketing osztály 
Cégnév:    GrandVision Hungary Kft. 
Cím:     1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
E-mailcím:    mktg@grandvision.hu 
Telefon:    +36 1 202 2777 
 
A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet 
((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja 
alapján kifejezetten hozzájárulását adja. További információ: 
https://www.visionexpress.hu/hu/segitseg/adatkezelesi-tajekoztato 
 
 
A Szervező és Lebonyolító a Játékos beazonosításhoz szükséges adatait 
kezeli, vagyis:  

 
Facebookon: 

• teljes név,  
• Facebook profil neve.  

 
A Nyertes, valamint a Pótnyertes(ek) esetében a fentiek mellett a Lebonyolító 
és Szervező a választott üzlet címét is bekéri, ezeket a jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

 
A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott 
nyereményeket terhelő adó megfizetését követő hatodik adóév végéig őrzi 
meg.  
 
A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a 3. pontban során 
kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt 
venni a Játékban. 
 
A Játékosok adatait a Szervező megfelelő titoktartási kötelezettség mellett 
bevont munkavállalói ismerhetik meg. 
 
A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a 
Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet 
nem végez. 
 

https://www.visionexpress.hu/hu/segitseg/adatkezelesi-tajekoztato
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A nyereményjátékkal az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk itt érhető 
el 
 
 

9. Vegyes rendelkezések  

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban 
tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások 
megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélések, 
jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre 
adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot 
szüneteltesse vagy törölje.  

A Szervező, kizárja a felelősségét a rajongói oldal/alkalmazás rajta kívülálló 
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem 
vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz 
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb 
feltárja, illetve megszüntesse. 

 
 
  
Budapest, 2022.12.12. 
 

GrandVision Hungary Kft. 

https://visionexpress.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

