
  

„Higgy a szemednek!” ajándéksorsolás  

hivatalos részvételi szabályzata és adatkezelési tájékoztatója 

 

1.  Szervező  1.1. PREMED Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 

18.; cégjegyzékszáma: 01-09-260503; adószáma: 10803952-

2-43; a „Szervező”). 

2.  Leírás  

2.1. A Szervező a jelen szabályzatban foglalt feltételek szerint 

ajándéksorsolást szervez „Higgy a szemednek!” néven azon 

páciensei körében (a „Résztvevő”), akik az Optimum 

Szemészet lézeres látásjavító szolgáltatását igénybe veszik 

(az „Ajándéksorsolás”) és közöttük a 4. pontban 

meghatározott nyereményeket sorsolja ki (a „Nyeremény”). 

3.  Ajándéksorsolás 

Időtartama  

3.1. Az Ajándéksorsolás 2021. február 24. – 2021. június 29. 

időtartamban kerül megrendezésre (az „Ajándéksorsolás 

Időtartama”), az alábbi 3 (három) hetes időszakokban (az 

„Ajándéksorsolási Kör”): 

1. kör: 2021. február 24 – március 16. 

2. kör: 2021. március 17 – április 6. 

3. kör: 2021. április 7 – április 27. 

4. kör: 2021. április 28 – május 18. 

5. kör: 2021. május 19 – június 8. 

6. kör: 2021. június 9 – június 29. 

4.  Nyeremény  

4.1. Az Ajándéksorsolási Kör nyertes Résztvevője az alábbi 

nyeremények közül választhat:  

iPad Air 10.9" 64 GB WIFI 

iPhone 12 64 GB 

Apple Watch Series 6 GPS 40mm / 44mm 

Xbox Series X 1TB 

DJI MAVIC AIR 2 drón 

SONY ZV-1 Vlog kamera 

GOPRO HERO 9 Black sportkamera 

4.2. A Nyeremények egy nyerőosztályba tartoznak (három heti 

nyeremények), főnyeremény nem került kisorsolásra. 



5.  Ajándéksorsolás 

menete:  

5.1. A páciens az Optimum Szemészet Lézeres látásjavító 

beavatkozás valamelyikére szerződés köt. 

5.2. Amennyiben részt kíván venni az Ajándéksorsolásban, úgy 

hozzájáruló nyilatkozatot ír alá, amelyben kijelenti, hogy az 

Ajándéksorsolás feltételeinek megfelel, a jelen Szabályzat 

tartalmát elfogadja és hozzájárul a személyes adatai 

kezeléséhez. 

5.3. Minden Résztvevő a műtét elvégzését követően bekerül a 

nyereménysorsolási alapba és a műtétekor folyamatban 

lévő Ajándéksorsolási Körben vesz részt. A Szervező a 

nyereménysorsolási alapból ellenőrzi, hogy a Résztvevő 

nyertesség esetén jogosult-e a Nyereményre. Kétség esetén 

a Szervező a jogosultságot bármikor ellenőrizheti, amely 

során a Résztvevő köteles együttműködni. 

5.4. A sorsolás az Ajándéksorsolási Kör utolsó napját követően 

kerül megtartásra, a 8. pontban foglalt időpontban. A 

nyertesek azon Résztvevők közül kerülnek kisorsolásra, akik 

az aktuális Ajándéksorsolási Körben a nyereménysorsolási 

alapba bekerülnek. A sorsolást követően a 

nyereménysorsolási alap törlésre kerül, és abba a következő 

Ajándéksorsolási Körben megműtött paciensek kerülnek 

be. 

5.5. A nyertes Résztvevő a Nyeremények közül szabadon 

választhat 1 (egy) db tételt.  

5.6. A sorsolások során egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül 

kisorsolásra. A tartalék nyertes minden alkalommal újra 

kisorsolásra kerül. 

5.7. Amennyiben a nyertes Résztvevő a jelen szabályzatban írt 

bármely személyi, tárgyi vagy egyéb okból a sorsolást 

követően kizárásra kerül, úgy a tartalék nyertes lép a 

helyébe. 

5.8. Az Ajándéksorsoláson három heti nyeremények vannak, 

főnyeremény nem kerül kisorsolásra. 



6.  Részvételi 

feltételek :  

6.1. Az Ajándéksorsoláson bejelentett, állandó magyarországi 

lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, nem 

cselekvőképtelen, természetes személyek vehetnek részt.  

6.2. A részvétel feltétele, hogy a páciens az Optimum Szemészet 

lézeres látásjavító beavatkozás szolgáltatására szerződést 

kössön, és a műtét elvégzésre kerüljön.  

6.3. A részvételhez a páciensnek alá kell írnia a hozzájáruló 

nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy az Ajándéksorsolás 

feltételeinek megfelel, a jelen Szabályzat tartalmát 

elfogadja és hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. A 

páciens a hozzájáruló nyilatkozat Szervező részére történő 

átadásával jelentkezik az Ajándéksorsolásra, a jelentkezés 

ideje a hozzájáruló nyilatkozat Szervező részéről történő 

átvételének a napja. 

6.4. A Szervező bármikor jogosult a Résztvevő részvételi 

jogosultságát ellenőrizni, amely során a Résztvevő köteles a 

Szervezővel együttműködni. Amennyiben megállapításra 

kerül, hogy a Résztvevő nem jogosult a részvételre, vagy a 

közreműködést megtagadja, úgy a Szervező kizárja a 

Résztvevő az Ajándéksorsolásból. 

6.5. Annak érdekében, hogy a páciens valamelyik 

Ajándéksorsolási Körben részt tudjon venni, úgy legkésőbb 

2021. május 12-éig szükséges a műtétet megelőző 

alkalmassági vizsgálatra jelentkeznie, ennek hiányában a 

műtétre az Ajándéksorsolás Idejét követően fog sor kerülni, 

és így a páciens az Ajándéksorsoláson nem vehet részt.  

7. Részvételre  nem 

jogosultak:  

7.1. Az Ajándéksorsolásban nem vehetnek részt sem 

közvetlenül, sem közvetetten a Szervező, az Ajándéksorsolás 

szervezésében és lebonyolításában résztvevő személyek, 

valamint az Optimum Szemészet orvosi szolgáltatásai 

nyújtásában közreműködő személyek, ezek tulajdonosai, 

vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, 

továbbá mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek.  2. pontjában 

meghatározott hozzátartozói. 



8. Nyeremények  

sorsolásának az 

ideje:  

8.1. A Nyeremények az alábbi időpontokban kerülnek 

kisorsolásra szerda délután az alábbiak szerint: 

1. kör: 2021. március 17. napján délután 2 órakor 

2. kör: 2021. április 7. napján délután 2 órakor 

3. kör: 2021. április 28. napján délután 2 órakor 

4. kör: 2021. május 19. napján délután 2 órakor 

5. kör: 2021. június 9. napján délután 2 órakor 

6. kör: 2021. június 30. napján délután 2 órakor 

9.  Sorsolás:  

9.1. A nyertes és a tartalék nyertes a 8. pontban foglalt 

időpontokban kerül kisorsolásra, véletlenszerűség elvét 

lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram (gépi sorsolás) 

útján. 

9.2. A sorsolás helyszíne a Szervező központi telephelye (2040 

Budaörs, Gyár u. 2.). 

9.3. A sorsolás nem nyilvános. 

9.4. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben 

rögzítésre kerülnek a sorsolás lépései, a heti nyertes és a heti 

tartalék nyertes személye. A tartalék nyertes nem kerül 

közvetlenül értesítésre, amennyiben a jelen szabályzat 

szerint nem lép az eredeti nyertes helyébe. 

9.5. Az Ajándéksorsolás végeztével a heti jegyzőkönyvek bárki 

által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont 

egyeztetés után a Szervező székhelyén, az Ajándéksorsolás 

Idejeét követő 30 (harminc) naptári napon belül.  



10. Nyertessel való 

kapcsolat- felvétel  

és a Nyeremény 

átvétele  

10.1. A Szervező a nyertest az általa a hozzájárulásban megadott 

regisztrált e-mail címen vagy telefonszámon értesíti a 

nyertesség fennállásáról, továbbá a Nyeremény 

választásának, átvételének módjáról, és kiszállításának 

részleteiről.  

10.2. A Szervező a Résztvevők által megadott személyes adatok 

valóságtartalmát a Résztvevővel való kapcsolatfelvétel 

útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.  

10.3. Amennyiben a nyertes nem érhető el a megadott e-mail 

címen vagy telefonszámon, a Szervező a nyertességre 

vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 10 (tíz) 

naptári napon keresztül mindent megtesz annak 

érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. 

Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 10 naptári 

napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt 

meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartalék 

nyertesre, 

10.4. A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak 

érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb az 

értesítést követő 30 (harminc) napon belül sor kerüljön. Ha 

ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz 

eleget, és így a nyeremény időben való átadása 

meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége 

nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények 

átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja 

biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, 

így annak elmulasztása a nyertesre nézve jogvesztő, a 

határidőn túl a Nyeremény átvételére nem lesz jogosult. 

10.5. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, 

úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 

valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. 

11. Kapcsolat  

11.1. Az Ajándéksorsolással kapcsolatos kérdésekkel és 

panaszokkal az alábbi elérhetőségen veheti fel velünk a 

kapcsolatot: 

Bárány Katalin; marketing@premedpharma.hu;  

+ 36 30 157 1473 



12. Személyes adatok 

kezelése  

12.1. Az Ajándéksorsolással összefüggésben folytatott 

adatkezelésekről a Szervező az alábbi tájékoztatást adja: 

12.2. Az Ajándéksorsolás lebonyolítása érdekében kezelt 

személyes adatokat a Szervező a Résztvevő önkéntes 

hozzájárulása alapján kezeli, az alábbi célokból: 

(i) Név és személyazonosító adatok kezelésének a 

célja, a Résztvevő azonosítása. 

(ii) Résztvevő e-mail címe, telefonszáma kezelésének a 

célja, a Résztvevővel való kapcsolat felvétele.  

12.3. Az Ajándéksorsolás lebonyolítása érdekében kezelt 

személyes adatok, az Ajándéksorsolás lezárultát követő 60 

(hatvan) napon belül törlésre kerülnek.  

12.4. Külön hozzájárulás esetén, a szolgáltatásai népszerűsítése 

érdekében a Szervező közzéteszi a Résztvevő nevét, 

fényképét és az általa választott nyereményt a nyilvános 

közösségi média felületein. A közzétett személyes adatok a 

hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre. 

12.5. A Résztevevő a hozzájárulását bármikor jogosult feltétel 

nélkül visszavonni.  

(i) A 12.2 pont szerinti hozzájárulás visszavonása esetén 

a Résztvevő tudomásul veszi, hogy az 

Ajándéksorsolásban a továbbiakban nem vehet 

részt, és amennyiben a nyertességet követően, de a 

Nyeremény kiadása előtt történik a hozzájárulás 

visszavonása, úgy a tartalék nyertes lép a helyébe. 

(ii) A 12.4 pont szerinti hozzájárulás visszavonása esetén 

a Szervező a közzétett személyes adatok a nyilvános 

közösségi média felületeiről eltávolítja. 

12.6. A hozzájáruló nyilatkozatot a Szervező - a hozzájárulás 

jogszerűségének biztosításához fűződő jogos érdeke 

alapján – öt (5) évig kezeli azt követően, hogy az 

adatkezelési tevékenység megszűnt. A hozzájárulás ilyen 

megőrzése ellen a Résztvevő, a saját helyzetével 

kapcsolatos okból jogosult tiltakozni. 

12.7. A Szervezőre, mint adatkezelőre és az információs 

önrendelkezési jogaimra vonatkozó további információt az 

https://optimuminfo.hu/optimum-szemeszet-adatkezelesi-

tajekoztato/ oldalon találok. 

13.  Szabályzat  

elérhetősége  
https://nyeremenyjatek.optimuminfo.hu 

14.  Egyéb kérdések   
14.1. A Szervező a jelen szabályzat változtatásának a jogát 

fenntartja. 

https://optimuminfo.hu/optimum-szemeszet-adatkezelesi-tajekoztato/
https://optimuminfo.hu/optimum-szemeszet-adatkezelesi-tajekoztato/


Kelt:  Budaörsön, 2021. február 22. napján 

PREMED Pharma Kft. 

dr. Szabó György Pál 

ügyvezető 

 


