
2. sz. melléklet 
 
 

„Just Clear Coffee” nyitási ajándéksorsolás 

        Just Clear Food Kft. és a Next-Time Kft.partneri játék hivatalos szabályzata 

 
 
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 
 

1.1. Just Clear Food Kft. mint az alábbi Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője (székhely: 1036 
Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 341240, 
adószám:  26723062-2-41 a továbbiakban Szervező) kijelenti, hogy az általa szervezett 
Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, a 3. pontban 
meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: 
Játékosok) vehetnek részt, akik a Just Clear Coffee,Westend kávézóban minimum 2000Ft 
értékben vásárolnak, és a vásárlást igazoló blokk megtartása mellett, a blokk AP kódját, 
továbbá nevüket és email címüket a pályázati szelvényen a helyszínen levő urnába bedobják 
(a továbbiakban együtt: Pályázat). Figyelem: csak valamennyi előbbi adat 
maradéktalan megadása esetén érvényes! 
 
1.2. A játék során nem történik személyes adatok kezelése. Az azonosításra kizárólag nevet 

és email címet használunk. 
 
1.3. A Játékba az 1.1. pontban megjelölt módon regisztrálhatja Pályázatát a Játékos. 

 
1.4. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is regisztrálhat Pályázatot, A Játékos 

Pályázata beküldésével kifejezetten, feltétel nélkül tudomásul veszi és elfogadja 
jelen Játék Szabályzatát és adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre 
kiterjedően. 

 
2. A Játékot lebonyolító cég  (továbbiakban „Lebonyolító”) Just Clear Food Kft. 

(székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 35. 3. em. 2. cégjegyzékszáma: 01 

09 341240, adószám:  26723062-2-41) 

 
3. A játékból ki van zárva a Just Clear Food Kft és a Next-Time Kft., valamennyi 

munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásainak - értve ez alatt minden olyan személyt, 

aki a Just Clear Food Kft.vagy a Next-Time Kft. részére bármely jogviszony alapján 

munkavégzésre irányuló tevékenységet végez - szerződött partnerei és azok 

munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói, továbbá a külön jogszabályok szerint valamennyi olyan személy is, 

akikre nézve a külön jogszabály kizáró okot határoz meg a jelen Játékban történő      

részvétel kapcsán. 



 

4. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK 

 
A játékban a 2020. július.27. - 2020. augusztus 16. között bedobott 
nyereményszelvények játszanak, amelyekből a Játékosoknak a Játékban történő 
részvételhez legalább 1db-ot kell kitölteniük. Ezek közül a lebonyolító 5 darabot fog 
kisorsolni. 

 
5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

 
5.1. A Játék 2020. július 27. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től  2020. augusztus 16. napján  23 

óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2020. augusztus 
16. 23 óra 59 perc 59 másodperc. 

 
5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi 

üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül a Pályázatot eredményesen benyújtó 
Játékosok között. 

 
6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ  RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 
6.1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt bármennyi Pályázatot kitölteni a megadott 

helyszínen. A Játékban kizárólag a 2020. július 27. és 2020. augusztus 16. között  kapott, 

érvényes blokkokkal lehet pályázni. 

 

6.2. A Játékban csak a helyes, jelen Játékszabályzatnak megfelelő Pályázatok beküldői 
vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár 
szándékos magatartás, akár véletlen elírás, olvashatatlan írás, technikai hiba, stb. 
miatt - nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek 
figyelembe vételre a Játékban. 

 
Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak 
nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok 
rögzítésre kerülnek.  

 
Egy Pályázatot egy Játékos többször is beküldhet. Nyertesség esetén az üzleti célú 
juttatás átvételére azon személy jogosult, akinek a kisorsolt Pályázaton található AP 
kódot tartalmazó, vásárlást igazoló blokk a birtokában van. 

 

6.3. A Játékos köteles a Pályázaton megjelölt AP kódú blokkot a Játék lezárultát követő 
45 naptári napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és a Lebonyolítónak – 
kérés esetén – megfelelően bemutatni. Az üzleti célú juttatások átvételének feltétele 
az adott üzleti célú juttatás átvételére feljogosító Pályázatot tartalmazó eredeti blokk 
bemutatása és eljuttatása a Lebonyolító részére. 



A nyerő blokk eljuttatásának költsége nem terheli a Játék Szervezőjét, sem 

Lebonyolítóját. Az eredeti nyertes blokkot a nyertes Játékos köteles a nyertességről 

való webes kiírást követő 10 munkanapon belül emailben bemutatni és nyilatkozni, 

hogy igényt tart-e a nyereményre és rendelkezik-e az érvényes nyertes blokkal. Ezt 

követően az eredeti nyertes blokkot a megadott határidőn belül, de legkésőbb a 

Játék lezárultát követő   30 naptári napon belül emailen eljuttatni a Lebonyolító által 

meghatározott email címre : webshop@next-time.hu. A Lebonyolító fenntartja a 

jogot, hogy csak eredeti blokkot fogad el! Amennyiben a blokk nem olvasható, vagy 

egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely 

információ nem olvasható, vagy az nem valós, a Lebonyolító jogosult a Játékos 

Pályázatát a Játékból utólag is kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált 

blokkok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő 

blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott 

kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú 

döntése az irányadó. A Lebonyolító a blokk tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő 

vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a blokk tulajdonosa a jelen 

Szabályzat szerint az, aki az eredeti kódot felmutatja. 

 
6.4. A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnere a legnagyobb 

gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása 
terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, 
adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely 
jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a 
Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, 
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a 
Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati 
torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

 
A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és 
kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár. 

 
6.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező vagy 

Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely 
okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az 
érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A 
Játékból - a Szervező       vagy Lebonyolító megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a 
Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt 
csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy 
hamisított kóddal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel 
a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a 
sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az 
üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy 
név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési 
esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek 
minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis 
vagy hamisított blokkal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy 
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és 
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mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek 
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a 
Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak 
okoztak. 

 
6.6. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnere fenntartják a jogot, hogy 

manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek 
gyanúja, továbbá a helyszínen található Pályázatgyűjtő urnát megrongálják,   vagy 
bármilyen hasonló jellegű  illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló 
magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, 
vagy a Játékosok regisztrációját, kitöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék. 

 
6.7. A Pályázatokat csak a Just Clear Coffee Westend kávézóban található 

Pályázatgyűjtő urnába lehet elhelyezni. 
 
 

7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS 

 
7.1. A Játék ideje alatt (4. pont) az érvényes Pályázatot beküldő        Játékosok az alábbi üzleti 

célú juttatásokat nyerhetik meg, partnere, a Next-Time Kft. által: 
 

 
1db Cluse márkájú karóra, típusszám: CW0101212004 (plakáton szereplő) 

1db Cluse márkájú karóra, típusszám: CW0101208015 

1db Cluse márkájú karóra, típusszám: CW0101212005 

1db Cluse márkájú karóra, típusszám: CW0101212006 

1db Cluse márkájú karóra, típusszám: CW0101201027 

 

Az üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más üzleti célú 
juttatásra nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező 
és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljanak fel a 
nyerteseknek, a meghirdetett nyereménnyel azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes 
köteles elfogadni. 
 

 
A Szervező  és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a 

nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a 

nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező  és Lebonyolító kizárólag a 

jelen Szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal csak kötelezettséget. Az átadásra 

kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a 

nyereményt biztosítót terheli felelősség. 



 
7.2. Sorsolás módja 
 
        Az 5 (öt) darab karóra  kisorsolására  2020. augusztus 17-én, a Just Clear              
Facebook oldalán https://www.facebook.com/justclearfood/ előre megadott 
időpontban, élő közvetítésben kerül sor,   Gelencsér Tímea által. 
 

  A Lebonyolító a sorsoláson minden üzleti célú juttatást ugyanezen alkalommal fog kisorsolni. 
 

Abban az esetben, amennyiben a nyeremények nyerteseinek bármelyike vagy az előbbi 

személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek 

valamelyikének, és így kizárásra kerül, illetve ha az igazoló blokkot a nyeremény 

átvételekor bemutatni nem tudja, helyette tartaléknyertesként egy később kisorsolásra 

kerülő Pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget 

tesz jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. 

A sorsoláson az összes beküldött érvényes Pályázat részt vesz. 
 
 
 

 

8. MEGSZEREZHETŐ  ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA 

 
A Játékban egy Játékos egyféle üzleti juttatásból maximum 1 (egy) darab nyeremény 
megnyerésére jogosult. 
 

 
 

9. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA 

 
9.1. A Lebonyolító a 7.1. pontban megjelölt üzleti célú juttatások Nyerteseit a Játékosok jelen 

Szabályzat szerinti kiválasztását követő napon, a Játékos által a pályázat során 
megadott elérhetőségen. 

 
9.2.  A Játékosoknak bizonyítható módon kizárólag a Pályázatból kitűnő adat szerinti 

információból nyert adatokkal szükséges jelentkezniük a webshop@next-time.hu 
email címen, ahol további egyeztetés történik az üzleti célú juttatások átvételének 
részleteiről (adategyeztetés, hely és időpont). 

 
9.3. A Lebonyolító partnere a 7.1. pontban írt üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő      60 

naptári napon belül eljuttatja a nyertes részére. A webshop@next-time.hu email 
címen történő további egyeztetés szükséges. 
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9.4. A Lebonyolító az Üzleti célú juttatások nyerteseinek nevét a Just Clear Facebook 
oldalán https://www.facebook.com/justclearfood/ a sorsolást követően közzéteszi. 

 
9.5. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos 

részére az üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a nyerés 
ténye esetén az elküldött személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy 
a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt 
bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem 
terheli. 

 
 

10. ADÓZÁS 
 

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték Szjtv. 23. § szerinti 
Ajándéksorsolásnak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, 
figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 
8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül. 
 
„8. *  
Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 31. § 30. 
 A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes: 
8.14. *  a kifizető, kifizetőnek nem minősülő külföldi személy által *  
 
a) üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett 
kampány keretében, a juttatás feltételének - ha az nem vetélkedő, nem verseny és nem a 
szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye - 
megfelelő magánszemély számára adott 
 
ab) visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, 
ha az - megjelenési formájától függetlenül - árura vagy szolgáltatásra váltható érték;” 
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, annak terheit a 
Szervező állja. 
 
Lebonyolítót az üzleti célú juttatások fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további 
semminemű             kötelezettség nem terheli. 
 
 

 
 

11. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 

 
A Játékról részletes információk a www.itstimeshop.hu weboldalon és a Just Clear 
Facebook oldalán https://www.facebook.com/justclearfood/ érhetők el. 

 

A Játékosok a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, 

ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a webshop@next-time.hu  

ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak. 

 
12. ADATVÉDELEM 

 
12.1. Az adatkezelés célja és fogalma 

A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa 
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megadott személyes adatait a Szervező/Lebonyolító   a     Játék lebonyolítása  érdekében  
 

Pályázat érvényessége 

Nyertesek azonosítása, 

Kapcsolatfelvétel 

Nyeremények feladása / átadása céljából kezelje. 

 
A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a 
kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a pályázat a pályázatgyűjtő urnába 
való bedobással tesz meg. 



A felelősségvállalásra  t¾ekintettel  egy  mega¾dott  e-mail  címen  és/vagy  adatokkal  történt 
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az 
e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

 
Ad¾atkezelés: az a¾lkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon ¾végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, 
rendszerezése,  tagolása,  tárolása,  átalakítása, megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése, 
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb
 módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása,korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

 
12.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a pályázati 
regisztráció során, a pályázatát a pályázatgyűjtő urnába való elhelyezéskor ad meg; a 
Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes 
adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében 
(„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(„Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás 
alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, 
téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után. 

 
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette 

figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános 

Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

 
12.3. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére 

jogosult személyek köre 
 

A személyes adatok megismerésére   az   Adatkezelők   és   Adatfe¾ldolgozó   a   hatályos 
jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró 

alábbi adatfeldolgozók végzik. 

Az adatkezelésre jogosult a Szervező a Lebonyolító és annak informatikai partnere, 
adatfeldolgozó a Szervező, Lebonyolító, Sorsoló és a megbízott, nyereményt esetlegesen 
kézbesítő futárcég, továbbá egyes eseteben a Magyar Posta. Az adatok megismerésére a 
Szervezőnek, a Lebonyolítónak, a Sorsolónak és a nyereményt kézbesítő futárcég, egyes 
esetekben a Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak. 

 

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – 

meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek 

minősülnek 

 
13. Adatkezelő1: A  Játék   Szervező  Just Clear Food Kft. : 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 

35. 3. em. 2. cégjegyzékszáma: 01 09 341240, adószám:  26723062-2-41) 

 



valamint partnere, a  Next-Time Kft. (1089. Bp. Gaál Mózes utca 5-7. Adószám: 13717641242 

,Cégjegyzékszám: 01 09 869598 „Adatkezelő2”). Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett 

gazdasági társaságok. 

 
Adatkezelő1: A Játék Szervezője. 

 
Adatkezelő2: a nyeremény biztosítója 

 
 
13.1. Adatkezelők által kezelt adatok köre 
Kezelt adatok köre és célja: 

AP Kód  azonosítás 

név                                                              azonosítás 

e-mail cím  kapcsolattartás 
 
 

13.2 Az adatkezelés időtartama: 

A személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónapon belül törlésre kerülnek. 

A Nyereményjátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a 

Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Nyereményjátékosok 

személyes adatait a Szervező – az adatfeldolgozón kívül - további harmadik személyeknek 

nem adja tovább. 

A Játékos érintett jogairól a Szervező 1. pontban megadott elérhetőségein érdeklődhet. 

A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a Szervező és a Lebonyolító által kezelt személyes 

adatainak köréről, illetve bármikor kérheti annak törlését (elfeledéshez való jog) a 

Szervezőhöz és a Lebonyolítóhoz intézett írásbeli (email) nyilatkozatban. 

Ha a Játékos, illetve a Nyertes úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű, 

panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). 

Az adatkezelés célja az érintettek pályázatának azonosítása a sorsolás során, valamint a 

kapcsolattartás. 

 

 

 

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy 

nem valós adat feltüntetése stb.), a kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, 

ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező/Lebonyolító, illetve a Játékban 

résztvevő partnere semmilyen felelősséget nem vállalnak, azt kifejezetten kizárják. 

 

A Szervező/Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem 

vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az üzleti célú juttatás 

gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

 

A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen 

kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért. 

 

 



Amennyiben a Nyertes a futárszolgálattal megküldött üzleti célú juttatását nem veszi 

át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. 

 

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a http://www.itstimeshop.hu/ 

weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. 

Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves 

rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat 

illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.  

 

Szervező/ Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 

Játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált identitások létrehozását, 

illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő 

magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost 

azonnali hatállyal kizárja a Játékból egyoldalú döntése alapján. 

 

 

A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 

tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs 

rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy 

hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer 

működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő 

értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott 

adatkörben az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi. 

 

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 25 Pályázat, a Szervező/ 

Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett üzleti célú juttatásnál 

kevesebbet adjon át. 

 

A Lebonyolító a nyertes Játékosok neveit a Just Clear Facebook oldalán 

https://www.facebook.com/justclearfood/ hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes 

sorsolási időpontotokat követő 3 munkanapon belül . A nyilvánosságra hozatal során 

a nyertes Játékosok neve jelenik meg. 

 

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan 

használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén- vis major 

jelentése: 

Felek akaratán és érdekkörén kívül eső elháríthatatlan akadály. 

Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító 

egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a 

mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. 

https://www.facebook.com/justclearfood/


 

A Szervező/ Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály 

módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb 

okból - jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosítás tényéről 

Szervező/ Lebonyolító a Játékosokat a http://www.itstimeshop.hu/ oldalon és a Just 

Clear Facebook oldalán https://www.facebook.com/justclearfood/ keresztül 

tájékoztatja. 

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban 

való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok 

joghatósága alá tartoznak. 

 

 

 

Budapest, 2020. július 16. 

 
 

https://www.facebook.com/justclearfood/

