
Orbico Hungary Kft. " BISON Praktiker csocsóasztal nyereményjáték ” 
 

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA 
 
1. Az Orbico Hungary Kft.  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6  Gateway Office Park 3. 3. emelet ; Adószám: 
13014584-2-44; Cégjegyzékszám: 01-09-714677 (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban 
(továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18 életévét betöltött az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, cselekvőképes magyar állampolgár a 12. 
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, 
aki a Játék jelen játékszabályzat 3. pontjában részletezett időtartama alatt bármely magyarországi  Praktiker Kft.  
üzletében vagy a Praktiker Kft. webshop-ban (https://www.praktiker.hu/) minimum 2000 Ft összértékben 
bármilyen BISON terméket vásárol, továbbá a játékszabályzat 5. pontjában részletezett módon leadja pályázatát. 
A játékban résztvevő termékek listája a szabályzat 5. pontjában olvasható. 
 
A nyereményjáték lebonyolítója: Spice Communication Kft., 1022 Budapest Detrekő utca 12.; Adószám: 
13329376-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-729714 (továbbiakban: Lebonyolító) 
A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. 
 
2. A Játékban kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, a Szervező által forgalmazott termékek vesznek 
részt. 
 
3. A Játék időtartama: 2018. június 15. – 2018. július 15.  
 
4. A nyeremények 
 
A promóció nyereményei: 
10db Praktiker Kft áruházaiban kiállított BISON logóval ellátott csocsóasztal, egyenként bruttó 67 589 Ft 
értékben 
A 10 db, promócióban résztvevő nyeremény bruttó összértéke 675 890 Ft. 
 
Az áruházak listája, ahol a 10db BISON logóval ellátott csocsóasztal kiállításra kerül: 
 
Praktiker Budapest, Fóti úti leágazás 

Praktiker Pécs 

Praktiker Debrecen 

Praktiker Szeged 

Praktiker Győr 

Praktiker Szombathely 

Praktiker Budapest, Mester utca 

Praktiker Budapest, Bécsi út 

Praktiker Budaörs 

Praktiker Vecsés 

 
 
 
 
 
5. A játék menete: 



A Játékban az alábbi termékek és Praktiker cikkszámok vesznek részt: 
 
298 274 BISON 370G SZUPEREROS RAGASZTÓ 

SZERELÉSI 

298 284 BISON KÉTKOMPONENSU RAG. VÍZÁLLÓ 56G 

298 291 BISON LÁGY PVC RAGASZTÓ 25ML 

318 090 BISON WOOD GLUE FARAGASZTÓ D2 250G 

318 091 BISON SUPER FARAGASZTÓ D3 75G 

318 092 BISON HÕÁLLÓ SZILIKON PIROS 60ML 

318 093 BISON FARAGASZTÓ D2 750G 

298 276 BISON 300G POLY MAX ÁTLÁTSZÓ RAG. 

298 277 BISON 425G POLY MAX FEHÉR RAGASZTÓ 

298 279 BISON KIT KONTAKT RAGASZTÓ BL 50 ML 

298 280 BISON KIT KONTAKT RAGASZTÓ FDB 

298 281 TIX EROSRAGASZTÓ GÉL 50 ML 

298 282 BISON KÉTKOMPONENSU RAGASZTÓ 5MIN 

298 283 BISON KÉTKOMPONENSU RAGASZTÓ FÉMHEZ 

298 287 BISON SZERELÉSI RAGASZTÓ SZUPER 

298 288 BISON KÉTKOMPONENSU RAGASZTÓ, HŐÁLLÓ 

298 289 BISON PU MAX EROS KÜLTÉRI RAGASZTÓ FA 

75G 

298 290 BISON SZÓRÓ-RAGASZTÓ 200ML 

298 293 FARAGASZTÓ PU MAX 750G 

298 294 FARAGASZTÓ SUPER EROS 250G 

298 296 FARAGASZTÓ SUPER EROS 75G 

298 297 PVC ÉS KEMÉNY MUA. RAGASZTÓ ECSETES 

100ML 

298 304 BISON KIT KONTAKT RAGASZTÓ 650 ML 

298 305 UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ MUANYAG 25ML 

298 706 BISON MONTAGEKIT UNIVERZÁLIS 440GR 

OLDÓSZERMENTES SZERELÉSI RAGASZTÓ 

298 278 FARAGASZTÓ 310ML PU MAX ÁTLÁTSZÓ 

298 286 BISON SZERELÉSI RAGASZTÓ EXTRA 

298 292 FARAGASZTÓ PU MAX 250G 

298 295 FARAGASZTÓ SUPER EROS 750G 



298 275 BISON 310G SZERELÉSI, ÁTLÁTSZÓ 

298 303 PILLANATRAGASZTÓ BISON 2G 

 
A fenti termékekből minimum 2000Ft összértékű vásárlás esetén a vásárlást követően a Játékos a 
következőekben leírtak szerint vehet részt a Játékon: 
 

a., Az áruházban megtalálható szórólapon részletesen ismertetett módon minimum 2000Ft összértékű 

BISON termék vásárlását követően a kihelyezett szórólap hátoldalán (nyereményszelvény) a megjelölt 

adatok megadását (Név, lakcím, telefonszám, e-mailcím) és a vásárlást igazoló Praktiker-számla/blokk 

sorszámának feltüntetését követően a kasszazónán kívül elhelyezett, lezárt nyereményszelvény-

gyűjtőládába történő elhelyezésével vehet részt a sorsoláson. A nyereményszelvénynek olvashatóan 

tartalmaznia kell Játékos nevét, telefonszámát, e-mail címét, az akadálytalan értesítés érdekében, 

valamint a vásárlást igazoló Praktiker-számla/blokk sorszámát, annak érdekében, hogy a sorsolást 

követően a vásárlás visszaellenőrizhető legyen. A vásárlást igazoló blokkok/számlát feltétlenül meg kell 

őrizni, hogy azt nyertesség esetén az adatellenőrzés során be tudja mutatni a Játékos. 

 
b., A webshop-ban (https://www.praktiker.hu/)  történő vásárlás esetén a www.praktiker.hu/bisonjatek 

webcímen részletesen ismertetett módon minimum 2000Ft összértékű BISON termék vásárlását 

követően a  megjelölt adatok (Név, lakcím, telefonszám, e-mailcím) és a vásárlást igazoló Praktiker-

számla sorszámának e-mailben, a bisonjatek@spicecommunication.hu címre történő megküldésével 

vehet részt a sorsoláson. A vásárlást igazoló számlát feltétlenül meg kell őrizni, hogy azt nyertesség 

esetén az adatellenőrzés során be tudja mutatni a Játékos. 

 

A pályázatok összesítve kerülnek ellenőrzésre és összesítve vesznek részt a sorsoláson, beleértve a 19db 

Praktiker áruházban történő vásárlás után leadott nyereményszelvényeket és a webshop-ban történő 

vásárlást követő e-mailben beérkező adatokat.  

A játékban résztvevő Praktiker áruházak: 
Praktiker Budapest, Bécsi út 

Praktiker Szombathely 

Praktiker Budapest, Fóti úti leágazás 

Praktiker Budapest, Mester utca 

Praktiker Budapest, Váci út 

Praktiker Budaörs 

Praktiker Győr 

Praktiker Esztergom 

Praktiker Miskolc 

Praktiker Nyíregyháza 

Praktiker Debrecen 

Praktiker Békéscsaba 

Praktiker Szeged 
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Praktiker Szolnok 

Praktiker Kecskemét 

Praktiker Vecsés 

Praktiker Székesfehérvár 

Praktiker Pécs 

Praktiker Kaposvár 

Praktiker Zalaegerszeg 

A játékban résztvevő webshop webcíme: https://www.praktiker.hu/ 
Az online elérhetőség ahová a webshop-on keresztül történő vásárlást követő Pályázatok leadhatóak: 
bisonjatek@spicecommunication.hu 
 

Egy Játékos a Játék ideje alatt korlátlan számú Pályázatot adhat le, de azonos névvel, címmel és 
telefonszámmal rendelkező játékos (egyedi pályázat) maximum 1 db nyereményre jogosult a 10 db 
nyeremény közül. 
 
A promóció nyerteseit telefonon és e-mailben értesítjük. 
 
2018. július 15. után pályázat leadására nincsen mód. 
 
Sorsolás ideje: 2018. július 23. hétfő 9:30  
10 nyertes és 30 pótnyertes kerül kisorsolásra. 
 
Amennyiben az ellenőrzéskor bemutatott blokkról/számláról nem állapítható meg egyértelműen, hogy 
eredeti, úgy a Szervező azt nem fogadja el érvényesnek és azok bemutatóit Szervező kizárja a játékból. 
Szervező fenntartja magának a Pályázatok hitelességének egyoldalú elbírálási jogát, így a nyeremény átadását 
egyes esetekben egyoldalúan megtagadhatja.  
 
6. A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyerteseknek a nyereményeit a Szervező kapcsolatfelvétel (e-
mail, telefon) után személyesen, képviselőik által juttatja el, az 5. pontban teljesült feltételeket és sorsolást 
követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a nyertessel a Szervező önhibáján kívül 60 naptári napon belül nem 
tudja felvenni a kapcsolatot, a Szervező nyertest kizárhatja a Játékból és helyette az I. számú pótnyertes lép elő, 
amennyiben a Szervező önhibáján kívül 60 naptári napon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot az I. számú 
pótnyertessel, a Szervező az I. számú pótnyertest kizárhatja a Játékból és helyette a II. számú pótnyertes lép elő 
és így tovább, amíg valamelyik pótnyertes számára a nyeremény átadása sikeres lesz. 
 
7. A Szervező, a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyet beküldő Játékos részére a 
nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok (név, lakcím, stb.) nem 
valósak, vagy olvashatatlanok, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen 
szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség 
nem terheli. 
 
8. A Szervező a 6. és 7. pontban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, 
ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények 
átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.  
 
9. A nyeremények másra át nem ruházhatók, pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges 
adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a díjak személyes 
átvételéből eredő utazás költségei) a Játékost terhelik. 
 
10. A Játékból ki vannak zárva az Orbico Hungary Kft. a Spice Communication Kft. és alvállalkozóik munkatársai, 
valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
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11. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.), 
adódó kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
12. Azáltal, hogy a Játékos nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát tartalmazó nyereményszelvénye az 
áruházban kihelyezett nyereményszelvény gyűjtő urába beérkezik, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, 
hogy adatait a Szervező jelen nyereményjáték lebonyolítása során felhasználja. 
 
 
13. Adatvédelmi tájékoztatás 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.), valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletével (GDPR) összhangban a Játékos tudomásul veszi és 
elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a megadott 
személyes adatait a Szervező az adatkezelés időtartama alatt kezelje.  
 
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való 
részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.  
 
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi 
adatait az alábbi célokra és jogalapon kezelje:  
 
Kezelt adat típusa: Név, lakcím, telefonszám, email cím.   
Adatkelés célja: Játékos azonosítása, játékban való részvétel, nyeremény kézbesítése, értesítés a nyereményről, 
kapcsolattartás a nyereménnyel kapcsolatosan.  
Adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során megadott önkéntes és tájékozott hozzájárulás (GDPR 6. cikk 
(1) bek. a) pont).  
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 30 naptári nap. 
 
A sorsoláson történő részvétel érdekében a Játékos által önkéntesen megadott név, lakóhely adatai kapcsán Játékos 
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét és lakóhelyét (kizárólag a település közigazgatási 
megnevezésével) a Szervező az sorsolás helyszínén nyilvánosságra hozhatja, illetve Szervező és Lebonyolító 
kapcsolatfelvétel céljából a nyereményátadás egyeztetésével kapcsolatban megkeresse. 
 
A megadott személyes adatok kezelője az ORBICO Hungary Kft. 
 
Adatkezelő adatai, elérhetősége:  
 
neve: Orbico Hungary Kft. 
székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6  Gateway Office Park 3. 3. emelet 
cégjegyzékszáma: 01-09-714677 
adószáma: 13014584-2-44 
telefon: +36 20 770 7099 
fax: +36 1 577 2599 
email: info.hu@orbico.com 
ügyfélszolgálat: info.hu@orbico.com 
felelős személy: Tóth Andrea  
tel: 0620 770 70999  
email: andrea.toth@orbico.hu 
 
Az adatokat kizárólagosan az adatkezelő és vele munkavégzésre irányuló vagy egyéb jogviszonyban álló személyek 
ismerhetik meg. Az adatok továbbítására, vagy harmadik személynek történő átadására nem kerül sor.  
 
Szervező (adatkezelő) a Játékosok által megadott adatlistát a nyeremény átadást követő 3 munkanapon belül 
megsemmisíti.  (játék lezárása). 
 
14. Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége 
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Játékszervező kijelenti, hogy csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli amelyek a játékban való részvételhez, 
valamint a nyeremények átadásához feltétlenül szükségesek. 
 
Az adatkezelés időtartama alatt Játékosoknak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti 
adatainak helyesbítését, vagy azok törlését, a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, vagy kezelésének 
korlátozását,   illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben az adatkezelő  jelen szabályzatban rögzített 
elérhetőségei bármelyikén. 
 
A játékos jogosult a Játék során bármikor visszavonni az adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a visszavonás 
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)  
 
A Játékos kérelmére az Orbico Hungary Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 
feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 
30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő 
a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben adatkezelő költségtérítést állapít meg. 
 
Az Orbico Hungary Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, 
vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 
 
A Orbico Hungary Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek 
megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén 
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
www: http://www.naih.hu  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
  
Jogorvoslati lehetőséggel kapcsolatos további információkat az Infotv. 13, 15-16. pontja, valamint a GDPR 77-79. §-i 
tartalmazzák.  
 
15. A Játékos felelőssége 
 
A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan 
ügyeljen adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A játékosok 
szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal 
való visszaéléssel kapcsolatban a Játékszervezőt nem terheli jogi felelősség. 
 
Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen, hanem 
az Ön által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul. Ön nem köteles a személyes adatait megadni, az 
adatszolgáltatás elmaradása és az adatkezeléshez törtnő hozzájárulás megadása esetén azonban a Játékban nem vehet 
részt.  
 
16. Egyéb rendelkezések  
 
A Játékosok adatvédelemmel kapcsolatos további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az 
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információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú 
rendelete (GDPR)  tartalmazza. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, 
katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson 
minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen Pályázatot. 
Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen Játékot megváltoztassa vagy 
visszavonja.  
  
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a 
Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) 
körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy 
ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a napi nyereményt mindaddig, amíg a felek az 
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy 
megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék 
folytatásának kérésére. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben ismertetett jogainak részletes megismerése az Ön érdeke. 
Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy ismerje meg az adatvédelmi 
törvény Önre vonatkozó rendelkezéseit (a jogszabály elérhető az alábbi kormányzati portálon: https://magyarorszag.hu) 
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