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KÖNYVNYEREMÉNYESŐ – PROMOCIÓSZABÁLYZAT 

A promóció időtartama: 2021. március 23. – 2021. április 6. 
Ikt.szám: 300/23.03.2021 

 
 
1. cikkely – Szervező 
A Könyvnyereményeső promóció szervezője a PRIMA PRESS Kft. Nőileg magazin terméke 
(székhelye Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám, Hargita megye, adószáma RO 
12212848, cégbejegyzési száma J19/274/1999), ügyvezető Transversum Kft., kinevezett 
képviselő Nemes László Levente (továbbiakban: Prima Press). 
A promóció a jelen szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott alapelvek és 
előírások szerint zajlik, amely minden résztvevő számára kötelező érvényű. Jelen szabályzat 
ingyenesen elérhető bárki számára a www.noileg.ro weboldalon a játék teljes időtartama alatt. 
 
2. cikkely – A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat kiegészítésére és/vagy módosítására, 
valamint a promóció felfüggesztésére, megszakítására vagy meghosszabbítására, mely 
változásokról a közönséget szabályzatkiegészítő melléklet formájában a www.noileg.ro 
weboldalon értesíti. A Szervező a megjelenési naptár lehetőségei függvényében mind a 
Szabályzat rövid összegzését, mind a módosításokat megjeleníti a résztvevő médiatermék 
nyomtatott hasábjain is. A változtatások a www.noileg.ro oldalra való feltöltéstől lépnek 
hatályba, azok tudomásul vétele teljes egészében a promócióban résztvevő ügyfelek feladata 
és felelőssége. 
 
3. cikkely – Promóció helyszíne és időtartama 
A Könyvnyereményeső promóció 2021. március 23-án kezdődik, 8 órakor és 2021. április 6-án 
ér véget, 12 órakor (továbbiakban: promóció időtartama).  
Promóció helyszíne: a Szervező, illetve partnerei terjesztési hálózata Románia területén, 
továbbá külföldön élő személyek online előfizetés keretében részt vehetnek a promócióban, 
amennyiben Románia területén élő szeretteiket kívánják megajándékozni az előfizetéssel. 
 
4. cikkely – Részvételi jog 
A promócióban bárki részt vehet, aki a következőkben leírt feltételeknek eleget tesz 
(továbbiakban Résztvevő): 
 
4.1. Részvételre jogosult minden 18. életévét betöltő (az előfizetés megvásárlásakor), 
romániai/külföldi lakhellyel rendelkező, természetes, illetve jogi személy (vállalkozók), akik a 
promóciós időszak végdátumáig rendelkeznek aktív előfizetéssel az 5. cikkelyben feltüntetett 
médiatermékek valamelyikére. 
 
4.2. Egy személy akár több előfizetést is vásárolhat. 
 
4.3. A promóció során kisorsolt nyereményekre azok jogosultak, akik az előfizetési bizonylaton 
fizetőként jelennek meg. 
 
4.4. A promócióban bárki részt vehet, aki a fenti feltételeknek eleget tesz, függetlenül attól, 
hogy milyen csatornán vásárolta meg az előfizetéseket, a Szervező, illetve partnerei terjesztési 
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hálózatában (ügyfélszolgálatok, lapkézbesítők) vagy online. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, 
hogy postán keresztüli rendelések és ajándékkézbesítések minőségéért, gyorsaságáért nem áll 
módunkban felelősséget vállalni. 
 
 
 
5. cikkely – A promócióban résztvevő termékek 
A Szervező portfóliójából a következő márka vesz részt a promócióban, az alábbiakban 
feltüntetett, feltételként szolgáló előfizetési időszakokkal:  

- 3 hónapos Nőileg magazin előfizetés (Kíváncsi nő csomag) 
- 6 hónapos Nőileg magazin előfizetés (Tudatos nő csomag) 
- 12 hónapos Nőileg magazin előfizetés (Takarékos nő csomag) 
- 3X3 hónapos Nőileg magazin előfizetés (Családi csomag) 
- 6 hónapos digitális Nőileg magazin előfizetés 
- 12 hónapos digitális Nőileg magazin előfizetés 

 
6. cikkely – A promóció lebonyolítása 
Bárki, aki megfelel a 4-es cikkelyben leírt feltételeknek, részt vesz a promócióban, elfogadja a 
Szabályzatot, tehát részt vesz a sorsoláson.  
 
6.1. Az ajándékokat a Szervező saját terjesztési hálózatán belül a sorsolástól számított 
legkésőbb 2 héten belül házhoz szállítja. A Szervező terjesztési hálózatán kívül eső címekre a 
Román Posta szállítja házhoz az ajándékot, melynek minőségéért, gyorsaságáért a Román Posta 
vállal felelősséget.  
 
6.2. Az ajándékcsomag átvételéhez és érvényesítéséhez az előfizetési bizonylat, valamint 
személyazonossági kártya bemutatása szükséges. Ezt követően a Résztvevő kitölti és aláírja az 
ajándék átvételéről szóló bizonylatot, melyhez opcionálisan egy GDPR nyilatkozat is társul. Az 
átvételi bizonylat kitöltésének, aláírásának megtagadása a promócióból való kizárást és végső 
soron az ajándékhoz való jog megszűnését vonja maga után.  
 
6.3. Az ajándékcsomag átvételéhez a nyertesnek a következő személyes adatait kell 
megosztania a Szervezővel: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. 
 
6.4. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy postán keresztüli rendelések és 
ajándékkézbesítések minőségéért, gyorsaságáért nem áll módunkban felelősséget vállalni. 
A posta részére egy listát (borderou) bocsátunk rendelkezésre, amely alapján a csomagok 
kiküldését eszközölni fogják. 
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7. cikkely – A sorsolásban résztvevő termékek listája 
 
7.1. Összesen 13 nyertes részesül nyereményben, mely személyek egy, a listában felsorolt 
könyvek valamelyikét kapják meg ajándékba: 

1. Kövi Pál: Erdélyi lakoma újratöltve 

2. Péterfy-Novák Éva: Apád előtt ne vetkőzz  

3. Margaret Mazzantini: Újjászületés  

4. Edith Eva Eger: Ajándék  

5. Bartis Attila: A vége  

6. Tompa Andrea: Fejtől s lábtól  

7. Márai Sándor: Az igazi  

8. Gavalda: Szeretem őt 

9. Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek  

10. Michelle Obama: Becoming  

11. Kazuo Ishiguro: Napok romjai  

12. Linn Skaber: A szívem egy bezárt bódé  

13. Kubiszyn Viktor: Árnyékvilág 

A nyereménykönyvek összértéke 663,81 lej+TVA. 

 
7.2. Az ajándékot saját terjesztési hálózatunkban az előfizetésen szereplő címre lapkézbesítőink 
segítségével szállítjuk ki, ahol a Résztvevő személyesen átveheti az ajándékot. Amennyiben a 
Résztvevő nem tartózkodik otthon, az ajándékot átveheti az adott címen élő háztartás másik 
tagja is, személyazonosságival igazolva magát, és felmutatva az előfizetési bizonylatot.  
 
Amennyiben a Résztvevőt két megkeresést követően sem találjuk otthon, a sorsolást követő 
két hétig jelentkezhet ügyfélszolgálatunkon az ajándék átvétele ügyében, magával hozva az 
előfizetési bizonylatot. A két sikertelen megkeresést követően megszűnik a Szervező 
házhozszállítási kötelezettsége. 
 
Abban az esetben, ha az ajándékcsomagot nem lehetett átadni a Szabályzat által előírt 
feltételek szerint, a Szervező fenntartja a jogot az illető ajándékcsomag visszavonására. 
 
8. cikkely – Sorsolás 
A sorsolás 2021. 04. 07., 14:00 órakor történik a www.random.org weboldal segítségével. A 

sorsolás eredményét a Nőileg magazin Facebook- és Instagram-oldalán közöljük, a 

nyertesekkel a kapcsolatfelvételt a megadott e-mail címeken kezdeményezzük. 

 
 
9. cikkely – Viták rendezése 
A Szervező és a Résztvevők között esetlegesen felmerülő viták kezelése közös megegyezéssel 
történik. Abban az esetben, ha erre nincs lehetőség, a viták rendezése a Szervező székhelye 
szerinti illetékes bíróság feladata.  
A promóciókkal kapcsolatosan felmerülő panaszokat írásban lehet megtenni, a kárt okozó 
eseménytől számított öt munkanapon belül. A panaszokat a marketing@noileg.ro e-mail címre 

http://www.random.org/
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kell eljuttatni. A panaszokat a Szervező által kijelölt bizottság 48 órán belül (ünnepnapok és 
hétvége esetén 72 órán belül) megvizsgálja. Az eset megvizsgálása után a választ írásban, e-
mailben juttatják el az észrevételt megfogalmazó félnek. 
 
 
10. cikkely – A Szervező felelőssége 

A Szervező nem vállalja a felelősséget az előfizetésre vonatkozó tulajdonjog fölötti vitákért, az 
előfizető kapcsolatfelvételének meghiúsulásáért, az előfizető távolmaradásáért, az előfizetési 
bizonylat elvesztéséért, rosszul kitöltött, javított, átírt, kitörölt, kiolvashatatlan vagy hibás 
adatokkal ellátott stb. előfizetési bizonylatokért, valamint az olyan bizonylatokért, melyeket 
olyan személyekre állítottak ki, akik nem vehetnek részt a promócióban. A Szervező nem 
vállalja a felelősséget az ajándékcsomagokban okozott károkért, ezek elvesztéséért (beleértve 
a postai úton történő kézbesítéseket is) azok átadása után. 
 
11. cikkely – Személyes adatok kezelése (Európai Unió 2016/679) 
A promócióba való belépés által a Résztvevők beleegyeznek abba, hogy személyes adataik 
bekerülnek a szervező fél adatbázisába az előfizetők kilétének könnyebb beazonosítása miatt. 
A promóció befejeztével az összes személyes adatot egy arra felruházott szakmai csoport 
megsemmisíti. Kivételt képeznek azok az adatok, amelyek felhasználását engedélyezik a 
Résztvevők egyéb marketingpromóciók céljára is.  
 
A promócióban résztvevő személyek felhatalmazást adhatnak a Szervezőnek arra, hogy 
személyes adataikat felhasználják más alkalmakkor is: promóciós tárgyakat vagy információkat 
kapjanak postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs 
csatornákon, amelyeket a hatályos jogszabályok engedélyeznek. Abban az esetben, ha a 
Résztvevők személyes adataik felhasználása mellett döntenek, a fenti módon bármikor 
információkat kaphatnak a Szervező egyéb promócióiról és tevékenységeiről is. Abban az 
esetben, ha a Résztvevők a jövőben nem szeretnének promóciós tárgyakat és információkat 
kapni postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs csatornákon, 
amelyeket a hatályos jogszabályok engedélyeznek, akkor egy aláírt és dátummal ellátott, írásos 
kérvényt kell eljuttasanak a pr@szekelyhon.ro e-mail címre vagy a szevező fél székhelyére 
(Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55. szám, Hargita megye). Ezt követően legtöbb 15 
napon belül egy, a kérésről szóló dokumentumot és egy válaszlevelet fognak kapni a 
Szervezőtől. 
 
A Szervező összegyűjti, tárolja és feldolgozza a promócióban résztvevő előfizető személyes 
adatait (vezetéknév, keresztnév, lakhely, telefonszám, e-mail cím, személyi szám) az 
ajándékcsomagok átadása, valamint az esetleges fellebbezések miatt. Az esetleges 
fellebbezéseket pr@szekelyhon.ro e-mail címre kell eljuttatni, egy ilyen dokumentum 
megírásával pedig az aláíró fél vállalja személyes adatainak (vezetéknév, keresztnév, lakhely, 
telefonszám, e-mail cím, személyi szám) felhasználását a válaszadás érdekében. 
 
A Résztvevő, általa aláírt és dátummal ellátott kérvényében felszólíthatja a Szervezőt azon 
információk közlésére, hogy személyes adatait felhasználja-e vagy sem. A Résztvevő 
ugyanakkor kérvényezheti az adatok helyesbítését, aktualizálását, blokkolását, törlését vagy 
név nélküli felhasználását abban az esetben, ha azok a törvény által eltérően vannak 
felhasználva. A Szervező köteles az adatokat a hatályos EU 2016/679-es szabályzata alapján 
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kezelni, informálni a Résztvevőt adatai felhasználásáról, hozzáféréséről, az adatok felülírásáról, 
valamint azt az igazságszolgáltatási szervekkel megosztani. 
 
A fenti jogok gyakorlása írásban lehetséges a Prima Press Kft.-nek (Székelyudvarhely, Bethlen 
Gábor utca 55. szám, Hargita megye, adószáma: RO12212848, cégbejegyzési száma: 
J19/274/1999) küldött beadvánnyal, melyre a kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Szervező válaszadásra köteles. 
 
 
12. cikkely – A promóció megszűnése 
Jelen promóció határidő előtt csak vis maior esetén szűnhet meg, vagy a hatályos jogszabályok 
változása esetén, melyek lehetetlenné teszik a promóció folytatását többletköltséget vonva a 
Szervező számára. 
 
13. cikkely – Jogalapok 
Jelen promóció a 99/2000-es számú kormányrendelet és a 2016/679-es számú Európai 
Parlament Szabályzata alapján kerül megrendezésre. 
 
14. cikkely – A promóciószabályzat 
A promóció szabályzatát ingyenesen elérhetővé teszi a Szervező a www.noileg.ro weboldalon. 
A népszerűsítő promócióban való részvétellel a Résztvevők biztosítják a Szervezőt arról, hogy 
elolvasták és megértették a szabályzatot, illetve egyetértenek és tiszteletben tartják azokat. 
 
Prima Press Kft. 
ügyvezető: Transversum Kft. 
képviseli: Nemes László Levente ……………………………………………. 
 
 


