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Keressük a Családunkat 

Adományozási akcióhoz kapcsolódó szabályzat 

 

A MIELEMED MPM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1156 Budapest, Nádastó 

park 23. 3/6., adószáma: 27973851-2-17, képviseli: Huber Katalin ügyvezető) (a továbbiakban: 

Szervező) által szervezett „Keressük a Családunkat” című adományozási akcióhoz (a 

továbbiakban: Adományozási akció) az alábbi szabályzatot adja ki: 

 

1. Az Adományozási akcióban kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar 

állampolgár vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 16. és 18. pontjában meghatározott 

kizárt személyek körébe (továbbiakban: Pályázó). 

 

2. Az Adományozási akcióban való részvételhez szükséges a Szervező oldalán posztolt 

felhívásban Instagramon, Facebookon, Lindedln-en, a shop.nuxon.hu-n megosztással, 

valamint az ugyfelszolgalat@nuxon.hu e-mail címre  vagy a 

https://shop.nuxon.hu/index.php?route=information/contact címre kell megírni a rövid 

történetet, amely történettel pályázni kíván a Pályázó. 

 

3. Az Adományozási akció szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, 

amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I.) obszcén szavakat tartalmaznak; (II.) 

pornográf vagy szexuális tartalmúak; (III.) sértik a jó ízlést; (IV.) vallási, politikai, 

gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; (V.) az Adományozási akció 

témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs 

márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; (VI.) más, a Szervező által nem gyártott vagy 

forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; (VII.) internetes honlapról vagy 

bármely más úton letöltöttek; (VIII.) reklám értékűek; (IX.) a Szervező jó hírnevét sértik; 

(X.) sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik 

személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; (XI.) jogsértőek; (XII.) a 

Szervezők szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek Az Adományozási akció 

koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.  

 

4. Az Adományozási akcióban való részvétel a Pályázó által a jelen hivatalos Adományozási 

akcióhoz kapcsolódó szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

 

5.  Az Adományozási akció 2021. november 18-án indul és 2021. december 6. 23:59 óráig 

tart. Az Adományozási akcióhoz való csatlakozás végső határideje 2021. december 

6. 23:59 óra. 

 

6.  Az Adományozási akcióban résztvevők – szabályos Pályázatot benyújtó – Pályázók közül 

választja ki a Szervező azt a 3-5 legjobb történetet (a beérkezett pályázatok számától és az 

adományozható tárgyak mennyiségétől függően), akik a nyertesek lesznek, és hozzájuk a 

Szervező személyesen juttatja el az ajándékokat, adományokat (a továbbiakban: adomány).  

 

7. A Pályázat kötelező tartalmi elemei:  

a. Saját történetet, hogy miért van szükség segítségre 

b. Pontosan definiált adományra megnevezése (mire van lenne szüksége) 

c. Hány fős a család, milyen neműek a gyerekek, hány évesek 

https://shop.nuxon.hu/index.php?route=information%2Fcontact&fbclid=IwAR0ioWvj4oMcHx1AqiOXwmO1Jp_OUuIgBjN8ofBwhDfJkenp5NMLmlxxhmA
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d. Ruhafélék (nadrág, szoknya, ruha, póló, ing, sapka, kabát, cipő) esetében szükséges 

a méretek megadása  

e. E-mail és/vagy facebook elérhetőség, név 

f. Más családra vonatkozóan benyújtott Pályázatnál nyilatkozat a más család részről, 

hogy hozzájárul a története és egyéb a Pályázat benyújtásához szükséges adatainak 

a megadásához. 

 

8. Pályázat benyújtható saját család nevében, illetve más ismerős család nevében is. Más 

ismerős család esetében szükséges benyújtani a más család részéről az írásbeli 

hozzájárulását, hogy benyújtásra kerül számára Pályázat és hozzájárul a személyes 

adatainak közlésére is. A Pályázók a további adatkezelésre vonatkozó szabályok a Szervező 

honlapján www.nuxon.hu oldalon (Információk címszó alatt) az adatkezelési 

tájékoztatóban találhatóak.   

 

9. A Pályázatban szereplő kérések csak tájékoztató jellegűek a Szervező számára, Szervező 

nem garantálja, hogy valamennyi kérést tudja teljesíteni.  

 

10. A Szervező a kiválasztásra kerülő Pályázatok értékelésénél az alábbiakat veszi figyelembe: 

a. Rászorultság  

b. Élethelyzet bemutatása 

c. Indoklás 

d. Rendelkezésre álló adománytárgyak megfelelősége/kompatibilitása 

 

11. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software 

bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. 

A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés 

bizonyítékaként. 

 

12.  Az Adományozási akcióban Szervező munkatársai vagy 3. személyek, szervezetek által 

felajánlott tárgyak, ruhafélék, tartós élelmiszerek, tisztítószerek kerülnek kiosztásra a 

nyertes Pályázók között. Ennek okán a Szervező nem vállal felelősséget azok minőségéért, 

ide nem értve, a tartós élelmiszereket, tisztítószereket. 

 

13. Az adományozási akció során az alábbi adományokat kapják a nyertes Pályázók: tartós 

élelmiszer, ruhanemű, játékok, tisztítószerek. Az adományok közül a ruhafélék, cipők 

általában használtak, a Szervező által nem kerülnek fertőtlenítésre. A tisztítószerek, 

élelmiszerek eredeti csomagolásban (nem lejárt szavatossági idejűek) kerülnek a nyertes 

családokhoz.   

 

 

14. Az adományozási akció végeredményét a Szervező legkésőbb 2021. december 9. 23:59-ig 

teszi közzé.  

 

15. A Szervező az adomány nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában 

közzéteszi legkésőbb 2021. december 9. 23:59-ig a www.instagram.com/Nuxon oldalon. A 

nyerteseket a Szervező Facebookon privát üzenetben keresi fel. Az ajándék nyertesének 

erre az üzenetre válaszolva kell megadnia a szállítási adatait privát üzenetben. A Szervező 

http://www.nuxon.hu/
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az ajándékot 2021. december 11. napján viszi el a nyertesnek kizárólag Magyarország 

területén belül. Amennyiben Szervező 2021. december 11-én nem tudja valamennyi 

nyertesnek kiszállítani az adományokat a pót kiszállítási nap 2021. december 12.  

 

16. A Szervező a 2021. december 7. és december 8. között kiválasztja az a 3-5 legjobb 

Pályázatot, akik ezáltal a nyertesek is lesznek. Amennyiben a Pályázó Instagram/Facebook 

üzenet formájában történő értesítésre 2 (azaz 2) napon belül nem válaszol, kizárásra kerül 

az Adományozási akcióból. A kizárt Pályázó helyett a Szervező jogosult más Pályázó 

Pályázatát nyertesnek nyilvánítani.  

 

17. A nyertes Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy az adomány átadására 

kerüljön 2021. december 11. napján. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes 

nem tesz eleget, és így az adomány megadott napon való átadása meghiúsul, úgy e 

körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  

 

18. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén 

bármely, a jelen szabályzatban meghatározott adományt másik adománnyal helyettesítsen 

a jelen szabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező 

ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.  

 

19. A Szervező az adomány átadásáig kizárhatja az Adományozási akcióból azt a beküldőt, 

akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek. A Pályázó téves 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

 

20. Az adomány másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. Az adomány nem minősül 

adókötelesnek. Egyéb felmerülő költségek (pl. az adomány átvételének helyszínére történő 

utazás költségei) a nyertes Pályázót terhelik.  

 

21. Az Adományozási akcióból ki vannak zárva a Szervező munkatársai és e személyek Ptk. 

8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  

 

22. Amennyiben a nyertes Pályázó cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az adomány átvételére csak a törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló 

szülő.)  

 

23. Az Adományozási akcióban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem 

vehetnek részt.  

 

24.  Az Adományozási akcióval kapcsolatos információk 

megtalálhatóak www.facebook.com/nuxon internetes oldalon. Az Adományozási akció 

hivatalos jelen szabályzata a shop.nuxon.hu blogban jelenik meg.  

 

25. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást 

követ el.  

 

http://www.facebook.com/nuxon
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26. A Szervező a Pályázók személyes adatait (név, lakcím) kizárólag az Adományozási akció 

lebonyolításának céljából kezeli. 

A nyertes Pályázó személyes adatainak (nevének, lakcímének) megküldésével önkéntes és 

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat a Szervező az 

Adományozási akció lebonyolítása, az adomány átadásának érdekében kezelje. A nyertes 

Pályázóval a Szervező jogosult közös képet, videót készíteni, mely felvételt és képet a 

Szervező közzétehet a saját oldalain. A Szervező az adomány átadását követő 60 (hatvan) 

napon belül automatikusan törli a nyertes Pályázó személyes adatait.  

27. A nem nyertes Pályázók személyes adatainak kezelésére a 25. pontban körülírtak 

alkalmazandóak azzal, hogy e Pályázók személyes adatait a Szervező 2021. december 12. 

napján törli. 

 

28. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy: 

28.1. Amennyiben nem adja meg az Adományozási akció lebonyolításához szükséges, 

személyes adatait (név, lakcím, életkor, nem, ruha- és cipő méretek stb.) vagy amennyiben 

azok törlését kéri az adomány átadását megelőzően, az az Adományozási akcióból való 

kizárásához vezet. 

28.2. Amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Pályázó 

által kért törlésnek a Szervező csak e kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

28.3. Az adatkezelés jogalapja a Pályázó önkéntes hozzájárulása. A Pályázót az 

adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint illetik 

meg. 

29. Jelen szabályzatba foglalt Adományozási akció nem a Facebook vagy Instagram 

szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével,  illetve együttműködésével lett megszervezve. 

Az adatok, melyeket megad az Adományozási akcióban nem a Facebook vagy Instagram, 

hanem a promóció Szervezője által, jelen szabályzatban meghatározott módon kerülnek 

felhasználásra. 

  

30. A Pályázó a személyes adatok védelméhez való jogának sérülése esetén az irányadó 

jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szervnél: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C.) 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/search/1125+Budapest,+Szil%C3%A1gyi+Erzs%C3%A9bet+fasor+22%2FC?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/1125+Budapest,+Szil%C3%A1gyi+Erzs%C3%A9bet+fasor+22%2FC?entry=gmail&source=g
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Jelen szabályzat 2021. november 15. napján lép hatályba. 

Jelen szabályzatot kiadta: 

Budapest, 2021. november 15. napján.  

 

……………………………….. 

Huber Katalin 

ügyvezető 

Mielemed Kft. 

 

 

 

 

 


