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Részvételi feltételek - Szülinapi promóció 2019 Korzó Bevásárlóközpont:   

A promóció időtartama: 2019. május 27-től június 01-ig 

A promóció helye: Korzó Bevásárlóközpont (cím: 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.) 

A promóció főszervezője: SES Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz.; 

cégjegyzékszáma: Cg. 07-09-015034) 

 

A promócióban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik (a továbbiakban: Résztvevő) és a promóció időtartama alatt a Korzó Bevásárlóközpont 

üzleteiben legalább egyszeri alkalommal 5.000 (ötezer) Ft érték felett vásárolt. A játékban csak azok vehetnek 

részt, akik felmutatták az 5.000 Ft feletti vásárlást igazoló blokkot. A játékban csak olyan blokk fogadható el, 

amelyen a dátum (2019. május 27. és június 01. közötti) és a vásárlás helye és összege pontosan és 

olvashatóan fel van tüntetve. A blokk a termék ellenértékéről vagy a szolgáltatás igénybevételéről szóló 

igazolás. A nyeremény készpénzre nem váltható, nem ruházható át, jogi út kizárva. Az egyes blokkok értéke 

nem összevonható. Az 5.000 Ft feletti vásárlási értéknek egy blokkon kell szerepelnie. Ugyanazon személy 

ugyanazon blokkal egy játékra és egy darab nyeremény átvételére jogosult. Amennyiben több alkalommal 

vásárol a Korzó üzleteiben a promóció időtartama alatt, úgy annyiszor vehet részt a játékban. 

Amennyiben a Résztvevő korlátozottan cselekvőképes, úgy a promócióban való részvétellel, a nyeremény 

átvételével kapcsolatos jognyilatkozatai érvényességére az alábbiak irányadóak: 

Korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjének 

beleegyezése szükséges. Cselekvőképtelen személy nem vehet részt a promócióban. 

A promócióban a SES Magyország Kft. és a nyereményjátékban közreműködő cégek vezető tisztségviselői, 

dolgozói, illetve Polgári Törvénykönyv szerinti közvetlen hozzátartozóik nem vehetnek részt. A nyeremény 

adó- és járulékvonzatait a SES Magyország Kft. fizeti. 

A vásárlást igazoló blokk felmutatásával lehet átvenni a nyereményeket az „A” épület földszinti 

hoszteszpultnál 2019. május 27 - június 01-ig, annak „nyitva tartási" ideje alatt. A hoszteszpult „nyitva 

tartása”: 2019. május 27-től június 01-ig hétfőtől szombatig 10.00-20.00 óra között.  

A promóció nyereményei:  

Azonnali nyeremények:    

 

200 db bögre: 2 féle mintával 
180 db piperetáska: 90-90 db a kék-fehér csíkos és a rózsaszín-fehér csíkos. 
170 db strandszőnyeg: 85 db kék, 85 db piros.  
45 db strandlabda: 10 narancssárga, 10 zöld, 25 kék 
 
A nyeremények átvételét a nyertesnek nevének megadásával és aláírásával igazolnia kell. 
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Adatkezelési, adatvédelmi rendelkezések: 

Az adatkezelés során a SES Magyország Kft. maradéktalanul betartja az adatvédelmi jogszabályi előírásokat. 

A promócióban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az 

érintett hozzájárulása.  

A 16. életévét betöltött kiskorú Résztvevő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez 

törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

A Résztvevő, aki a marketing célú adatkezeléshez a fentiek szerint hozzájárul, ezzel feltétel nélkül, kifejezetten 

hozzájárul ahhoz is, hogy a megadott személyes adatokat a SES Magyarország Kft., mint adatkezelő az 

adatkezelés időtartamára a vele szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozó (REON Digital Korlátolt 

Felelősségű Társaság, Székhelye:1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 2/a;, Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-

996116; Adószáma: 24219288-2-43.) részére az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében továbbítsa, 

kizárólag azon személyes adatokat, melyeket az adatfeldolgozó az adatkezelési cél megvalósítása érdekében 

feldolgoznak.  

Az adatfeldolgozó a megadott adatokat nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti harmadik személyek 

számára hozzáférhetővé. 

Az adatkezelő a fenti rendelkezésektől eltérő céllal nem kezelheti a megadott személyes adatokat, illetve a 

fentiektől eltérő céllal nem használhatja fel azokat, illetve nem teheti - az adatfeldolgozón kívül - harmadik 

személyek számára hozzáférhetővé. 

A Résztvevő az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelőtől (levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre 

tér 1.) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti az adatok helyesbítését, törlését, zárolását, 

illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen 

az illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. 

A SES Magyarország Kft. fenntartja a jogot jelen részvételi feltételek bármely pontjának vagy egészének 

megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok, vagy 

jogszabályi változások megkövetelik. Az esetleges módosítások és az Adatkezelési szabályzat a www.korzo.hu 

honlapon közzétételre kerülnek. 

 

2019. május 21.           SES Magyarország 

       Korlátolt Felelősségű Társaság 

            a promóció szervezője 

 


