
GabiJó receptverseny nyereményjáték szabályzata

I. A nyereményjáték részvételi feltételei 

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője (továbbiakban: Szervező) a GabiJó Food
Kft.

Név: GabiJó Food Kft.

Székhely: 6527 Nagybaracska, Kossuth Lajos utca 2.

Adószám: 28774459-2-03

Elektronikus elérhetőség: info@gabijo.hu

Telefon: +36 30 253 7394

A  Játék  adatfeldolgozója  és  adatkezelője  a  GabiJó  Food  Kft.  A  Játékban  csak
magánszemélyek vehetnek részt és minden személy csak egyszer.

A Játékban  nem  vehetnek  részt: a  GabiJó  Food  Kft. tisztségviselői  és  munkavállalói,
valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
illetve  a  GabiJó  Food  Kft. megbízásából  a  nyereményjáték  előkészítésében  és
lebonyolításában  közreműködő  személyek,  valamint  cégek  vezető  tisztségviselői,
munkavállalói,  megbízottjai,  illetve  ezen  személyeknek  a  Ptk.  685.  §  b)pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.

Játékosok  a  Játékban  való  részvétellel  elfogadják  a  jelen  Játékszabályzatban  foglalt
feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a Játék során megadott személyes adataikat a jelen
szabályzatban  foglaltak  szerint  a  Szervező  kezelhesse.  A  Játékban  való  részvétel  ezen
szabályzat elfogadásának minősül.

A nyeremény  más  termékre,  vagy  szolgáltatásra  nem  cserélhető,  illetve  készpénzre  nem
váltható át. A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremény
megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül
fel.

A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

A Szervező  vállalja,  hogy a  hatályos  jogszabályok  alapján  a  nyereménnyel  kapcsolatban
felmerülő,  a  Szervezőt  terhelő  közterhekkel  kapcsolatos  bevallási,  adatszolgáltatási  és
befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos
vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás  esetén  a  Szervezőnek nem áll  módjában a
nyeremény átadása.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket
ajánljanak fel, és tegyenek elérhetővé a Játékosok számára.

A  Játék  nem  rendszeres  játék,  csak  előre  ismertetett,  meghatározott  időszakban  kerül
lebonyolításra.



A Játék során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen
Játékszabályzat  tekintendő  teljes  körű  tájékoztatásnak.  Az  egyéb  helyeken  elhelyezett
információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét
kizárja.

II. A nyeremények

1db 15.000 Ft-os GabiJó vásárlási utalvány, amit a GabiJó webshopjában lehet beváltani.

III. A Játék időtartama

A Játék kezdete 2021. február 8. (hétfő). A Játék lezárulta 2021. február 28. (vasárnap) 23:59.
A zsűri 2021. március 4-én, (csütörtök) választja ki a nyertes receptet.

IV. A Játék működése, menete

A  Játékban  való  részvételhez  a  Játékosnak  a  Játék  időtartama  alatt  (2021.02.08.  és
2021.02.28.  23:59  között)  csatlakoznia  kell  a  GabiJó  Facebook  csoportjába
(https://www.facebook.com/groups/200830674694941) és közzé kell tennie egy bejegyzést az
általa készített recept képével és leírásával.

A 2021. február 28-án 23:59-ig a feltételeket teljesítő Játékosok közül 2021. március 4-én a
GabiJó dietetikusai kiválasztják a legötletesebb és egyben egészséges recept megalkotóját, aki
egy 15.000 Ft értékű GabiJó vásárlási utalványt nyer. A receptnek tartalmaznia kell legalább
egy olyan alapanyagot, ami megtalálható a GabiJó kínálatában. Minden Játékos csak egyszer
vesz részt a Játékban.

A nyertes nevét a Szervező a GabiJó Facebook csoportjában teszi közzé. Emellett a Szervező
a nyertest egy Facebook üzenetben is értesíti,  amennyiben a nyertes nem jelentkezne saját
maga.

V. Tájékoztatási kötelezettség

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel egy
Facebook üzenet formájában, amennyiben a nyertes nem jelentkezne saját maga. Ha a nyertes
az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel
a  Játék  lezárultát  követő  1  hétben,  akkor  azt  a  Szervező  annak  tekinti,  hogy  a  nyertes
lemondott  nyereményéről.  Az, hogy a nyertes csak ezen türelmi idő után szerez tudomást
arról, hogy korábban nyert, semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosítja.

A Játékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy a Játék lezárulta után
visszatérjenek a GabiJó Facebook csoportjába, hogy ellenőrizzék a Játék végeredményét. A
nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget.

https://www.facebook.com/groups/200830674694941


VI. Felelősség

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.  A Facebook a
Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon nincs kapcsolatban azzal. A
Játékos az általa megadott információkat és adatokat a Szervező és nem a Facebook számára
adja át.

Az  adatszolgáltatás  hiányosságáért  (névelírás,  e-mail  cím  elírás,  stb.),  illetve  az  ezzel
kapcsolatos,  Játékost  terhelő  mulasztásért,  az  értesítési  és/vagy  átadási  késedelemért  a
Szervező nem vállal felelősséget. 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott  adatokból,  vagy a postafiókjuk levélfogadásra
képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. 

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

VII. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények  után  esetlegesen  fizetendő  adót  a  Szervező  fizeti.  A nyertes  köteles  a
Szervező  rendelkezésére  bocsátani  mindazon  adatokat,  amelyek  szükségesek  lehetnek  a
nyereménnyel  kapcsolatos  adókötelezettségek  teljesítésére  és  köteles  minden  egyéb
tekintetben együttműködni a Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen  Játék  a  szerencsejáték  szervezéséről  szóló  1991.  évi  XXXIV.  törvény  szerint  nem
bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

VIII. Adatvédelem

A személyes  adatok  védelméről  és  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi
LXIII.  törvény (a  továbbiakban:  "Avtv")  értelmében  a  Szervező  kezeli  és  dolgozza  fel  a
Játékosok személyes adatait.

Az  adatfeldolgozás  jogi  alapja  az  érintett  személyek  tájékoztatás  utáni  határozott
hozzájárulása. A Játékba történő önkéntes regisztrációval a Játékosok hozzájárulnak az általuk
megadott  személyes  adataik  feldolgozásához  és  kezeléséhez,  valamint  ahhoz,  hogy  a
nyertesek nevét a Szervező mind hivatalos weboldalán, mind Facebook oldalán közzétegye.

Továbbá  a  Játékosok  kifejezetten  elfogadják  és  tudomásul  veszik,  hogy  nem  jogosultak
ellenszolgáltatásra, ha a Játék szervezőjétől függetlenül, rajta kívülálló okok miatt,  adataik
nyilvánosságra kerülnének.

A nyertes  a  Játékban  való  részvételével  önként  és  kifejezetten  elfogadja  az  adatvédelmi
szabályzatot.



A résztvevőket  megilleti  a  személyes  adataik kezelése elleni  tiltakozás  joga,  de ebben az
esetben nem vehetnek részt a Szervező Játékában.

Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Szervező felel.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: GabiJó Food Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 6527 Nagybaracska, Kossuth Lajos utca 2.
Az adatkezelő adószáma: 28774459-2-03
Az adatkezelő e-mail címe: info@gabijo.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 253 7394 

2. Az adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes 
adatok köre

2.1 A nyertes értesítésével és a nyeremény átadásával kapcsolatosan végzett 
adatkezelése

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az  adatkezelés  hátterét  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai, valamint az
új EU GDPR rendelet elvárásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a nyertes értesítése és a nyeremény részére történő átadás.

A kezelt adatok köre:

A nyertestől az alábbi adatok bekérésére kerül sor: neve, e-mail címe telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama:

A nyeremény átadásáig.

2.2. További adatkezelések

Amennyiben  az  Adatkezelő  további  adatkezelést  kíván  végezni,  akkor  előzetes
tájékoztatást  nyújt  az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi
háttere  és  jogalapja,  az  adatkezelés  célja,  a  kezelt  adatok  köre,  az  adatkezelés
időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról
az  Infotv.  15.  §  (2)-(3)  bekezdésével  összhangban  nyilvántartást  vezet  (mely
hatóságnak,  milyen  személyes  adatot,  milyen  jogalapon,  mikor  továbbított  az
Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve,
ha a tájékoztatását törvény kizárja.

mailto:info@gabijo.hu


3. Adatbiztonsági intézkedések

Az  Adatkezelő  kijelenti,  hogy  megfelelő  biztonsági  intézkedéseket  hozott  annak
érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás,  nyilvánosságra hozatal,  törlés vagy megsemmisítés,  valamint  a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 a tájékoztatáshoz való jog,

 az adatok helyesbítéséhez való jog,

 az adatok törléséhez való jog,

 az adatok zárolásához való jog,

 a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt
a  kezelt  adatokról,  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  továbbá  –
amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Önnek
lehetősége  van  a  személyes  adatainak  törlését  kérni,  amelynek  az  Adatkezelő
legkésőbb  15  napon  belül  eleget  tesz.  A törlés  joga  nem  terjed  ki  arra,  ha  az
Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem
ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes
adatok további kezelésére. Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot,
ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 ha  a  személyes  adatok  kezelése  vagy továbbítása  kizárólag  az  Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;



 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül
– közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de  legfeljebb  15  napon  belül  megvizsgálja,  annak  megalapozottsága  kérdésében
döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben  Ön  szerint  az  Adatkezelő  megsértette  valamely,  az  adatkezelésre
vonatkozó  törvényi  rendelkezést,  vagy  nem  teljesítette  valamely  kérelmét,  akkor
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk  emellett  arról  is,  hogy  az  adatkezelésre  vonatkozó  törvényi
rendelkezések megsértése esetén,  vagy ha  az Adatkezelő  nem teljesítette  valamely
kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Az
Adatkezelő  gondoskodik  arról,  hogy módosítás  esetén  a  korábbi  szövegváltozat  is
elérhető legyen a honlapon

IX. Vegyes rendelkezések

Szervező  fenntartja  magának  a  jogot  arra,  hogy  jelen  feltételeket  vagy  magát  a  Játékot
kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára
kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi,  jelen  Játékszabályzatban  nem  szabályozott  kérdésben  Szervező  Adatkezelési
tájékoztatója, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Nagybaracska, 2021. február 2.


