
 

 

MEDICOVER NYEREMÉNYJÁTÉK  

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

1. Szervezők 

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezői közös 

együttműködés alapján a Medicover Egészségpénztár (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31.; 

nyilvántartási szám: 01-04-0000308) és a Medicover Egészségközpont Zrt. (székhely: 1134 Budapest, 

Váci út 29-31.; cégjegyzékszám: 01-10-042382). 

 

2. A Játékos 

A Szervezők által meghirdetett Játékban minden a Medicover Egészségpénztárral tagsági jogviszonyban 

álló, vagy a Játék 4. pontjában megjelölt időtartama alatt a Medicover Egészségpénztárba tagként belépő 

személy, aki teljesíti a 3.3. pontban szereplő feltételeket.  

 

3. A játék mechanizmusa: 

3.1. A Szervezők a Játékot a Játékosok részére a Medicover Hírlevelén, weboldalon keresztül, valamint 

a Medicover Egészségpénztár tagjainak elektronikus levélben történő megküldésével hirdetik meg. 
 

3.2. A Játék 2022. december 15 napja és 2022. december 31. napja között tart. 
  

3.3. A Szervezők nyereményjátékot hirdetnek mindazon Játékosok között, akik  

• a Medicover Egészségpénztár tagjai vagy akik a Játék 4. pontban megjelölt időtartama alatt 

a Medicover Egészségpénztárba tagként belépnek, valamint  

• minimum 150.000 Ft-ot befizetnek a Medicover Egészségpénztári egyéni számlájukra, a 

Játék 4. pontban megjelölt időtartama alatt.  

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Medicover Egészségpénztár tagjának egyéni 

számlájára a jelen pontban meghatározott összeg a Játék időtartamának záró napjáig a pénztárba 

beérkezzen, azaz a pénztártag egyéni számláján jóváírásra kerüljön.  

A Játék időtartamát megelőzően történő befizetés nem jogosít a Játékban való részvételre.  
 

3.4. A nyeremény sorsolására 2023. január 13. napján 13:00 órakor kerül sor. A sorsolás nyertesét a 

Szervezők a Medicover Egészségpénztár honlapján teszik közzé, valamint amennyiben 

rendelkezésre áll a nyertes elektronikus levelezési címe, emailben is értesítik.  

Amennyiben a Játékos értesítése a Szervezők részéről a sorsolástól számított 15 munkanapon belül 

nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervezők a pótnyertes részére bonyolítják 

le egyező módon. A nyertes a nyereményt tartalmazó utalványt emailben kapja meg. 

 

4. A Játék időtartama 

A Játék kezdőnapja:  2022. december 15. 00:00 

A Játék zárónapja:  2022. december 31. 24:00 

 

5. Sorsolás 

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023. január 13. napja 13:00 óra 

 

6. Nyeremény 

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban 

meghatározottak szerint: 1 darab 135.000 Ft értékű MediCare Egészségcsomag, amelyet a Játékos 

Medicover Egészségpénztári tag vagy az általa bejelentett szolgáltatásra jogosult hozzátartozója 

vehet igénybe. 



 

 

 

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. 

 

6.4. A Szervezők a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 2 főt. 

 

6.5. A Szervezőket a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A 

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 

nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosíthatják, vagy megszüntethetik. A szabályzat 

módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervezők 

közzéteszik a Medicover Egészségpénztár, valamint a Medicover Egészségközpont Zrt. honlapján. 

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik 

jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesíti a Medicover 

Egészségpénztár. 

 

7. Adatkezelés 

7.1. A Szervezők a Játékosok személyes adatait a jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként (a továbbiakban: Adatkezelő) kezelik és 

védik.  

 

7.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) 

eredően a Szervezőket felelősség nem terheli. 

 

7.3. A Medicover Egészségpénztár (továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékos 7.4. pontban meghatározott 

személyes adatait a jelen 7.5. pontban meghatározott célból a Játékosönkéntesen a Hírlevélre való 

feliratkozás útján, valamint a pénztári tagsági jogviszony létesítéséhez adott, előzetes és részletes 

tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő 

részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a 7.4. pontban meghatározott személyes adatainak 

kezeléséhez.   

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az 

esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Játékosnevét nyilvánosságra hozza a hivatalos 

weboldalain, azaz a medicoverep.hu, illetve medicoveregeszsegpenztar.hu oldalakon. A Játékos 

kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a 

játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.  

A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, 

hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges 

adatokat, az a Játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre. 

 

7.4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre 

Az Adatkezelő a 7.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, 

melyeket a Játékos a pénztári tagsági jogviszonya létesítése, valamint a Hírlevélre történő 

feliratkozása során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, 

továbbiakban: Személyes Adat) 

 

 



 

 

 

7.5. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a Játékban való részvétel, a Játékból eredő 

kötelezettségeinek teljesítése, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni. 

 

7.6. Az Adatkezelés jogalapja 

A Játékos, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a Hírlevélre való feliratkozás, valamint a 

pénztári tagsági jogviszony létesítése útján ad meg a Medicover részére (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont), valamint a Játék alapján az Adatkezelőket terhelő jogi kötelezettség teljesítése 

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).  

 

7.7. Adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Játékos 

hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni. 

 

7.8. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű 

védelmét garantálják. 

 

7.9. Az adatkezeléssel összefüggésben a Játékosokat megillető jogok és a jogok érvényesítésének módja 

A Játékosokat, mint a Játékban való részvétel alapján érintett személyeket az Adatkezelővel 

szemben megillető jogokról és a jogérvényesítés lehetséges módjairól, valamint az adatkezelés 

egyéb részleteiről szóló tájékoztatás a Medicover Egészségpénztár, valamint a Medicover 

Egészségközpont Zrt. weboldalain közzétett Adatkezelési tájékoztatóban található. 

 

8. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása 

8.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és 

játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

 

9. Záró rendelkezések 

  

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a Hírlevélre való feliratkozással, 

valamint a pénztári tagsági jogviszonnyal összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a feliratkozók, 

illetve a tagsági jogviszonyt létesítők által a feliratkozáskor, valamint a tagsági jogviszony létesítésekor 

adott hozzájárulásnak, valamint a jelen játék- és részvételi szabályzatnak megfelelően használható fel. 

 

 

Budapest, 2022. december 15.  

 

 

Medicover Egészségpénztár  

és 

Medicover Egészségközpont Zrt. 


