
Plazmaszolgálat Kft.
Magyar Vöröskereszt adományozó kampány

részvételi szabályzat

I. A kampány részvételi feltételei

Az adományozó kampány (továbbiakban: Kampány) Szervezője a Plazmaszolgálat Kft.

Cégnév: Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A.

Adószám: 14380817-2-13

Cégjegyzékszáma: 13-09-121293

Elektronikus elérhetőség: aktualis@plazmaszolgalat.hu

Telefonos elérhetőség: 06 (80) 205 370

A  Kampány  adatfeldolgozója  és  adatkezelője  a  Plazmaszolgálat  Kft  (Szervező).  A
Kampányban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Kampányban résztvevő személyek (továbbiakban: Felhasználó) a részvétellel elfogadják a
jelen  szabályzatban  foglalt  feltételeket,  valamint  hozzájárulnak,  hogy  a  Kampány  során
megadott  személyes  adataikat  az  Adatkezelési  Szabályzatban foglaltak  szerint  a  Szervező
kezelhesse. A Kampányban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

A Szervező vállalja,  hogy a hatályos  jogszabályok alapján a  Kampány kapcsán a  Magyar
Vöröskereszt számára nyújtott adomány kapcsán a Szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos
bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. 

Jelen szabályzat a www.plazmaadovagyok.hu címen érhető el, és Szervező székhelyén, előre
egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

A Kampány nem rendszeres kampány, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül
lebonyolításra.

A Kampány  során  a  Szervező  reklámokban  hirdetheti  jelen  Kampányt.  A Kampánnyal
kapcsolatosan  jelen  szabályzat  tekintendő  teljes  körű  tájékoztatásnak.  Az  egyéb  helyeken
elhelyezett  információk  jelen  szabályzattól  eltérő  értelmezéséért  a  Szervező  mindennemű
felelősségét kizárja.

II. A kampány időtartama

A Kampány 2019. november 15-én, pénteken veszi kezdetét és 2019. december 17-ig, keddig 
tart.



III. A kampány működése, menete 

A Kampány során (2019. november 15. és 2019. december 17. között) a Felhasználónak fel
kell keresnie a www.plazmaadovagyok.hu weboldalt. A részvételhez a Felhasználónak ezen
weboldalon el  kell  indítania a képkeretező applikációt  és az applikációval megszerkesztett
képet  közzé  kell  tennie  Facebook  vagy  Instagram  oldalán  az  #enissegitek  vagy  a
#plazmaadovagyok hashtag-ek használatával.

Minden Plazma Pontos  képkerettel  ellátott  és  a  közösségi  oldalakon  közzétett  kép után a
Plazmaszolgálat  100 Ft-tal  támogatja  a  Magyar  Vöröskeresztet.  Az adományok összértéke
500.000 Ft-ban maximalizált.  Az adománygyűjtés  2019.  december  17-ig tart,  így az ezen
időpont után készített és a közösségi platformokra kiposztolt képek után a Plazmaszoláglat
már nem számít fel újabb adományösszeget.

IV. A képkeretező applikáció működése

A Felhasználónak első lépésként ki kell választania a rendszerben található két képkeret típus
közül, hogy ő melyiket szeretné használni. Ha a Felhasználó már plazmaadó, akkor javasolt,
hogy az „Én is Plazmaadó vagyok!” felirattal ellátott képkeretet válassza. Ha a Felhasználó
nem plazmaadó, akkor javasolt, hogy az „Én is segítek!” felirattal ellátott képkeretet válassza.
Ez persze nem kritérium, a Felhasználó választhatja bármelyik képkeretet.

A képkeret  kiválasztása  után  a  Felhasználó  feltöltheti  saját  eszközéről  a  keretezni  kívánt
képet,  vagy  mobilkészülék  használata  esetén  az  applikáció  segítségével  új  fényképet  is
készíthet, de ebben az esetben engedélyt kell adnia az alkalmazásnak, hogy az hozzáférjen
mobilkészülékének kamerájához.

A feltöltött  képet a Felhasználónak lehetősége van méretezni,  illetve annak horizontális  és
vertikális mozgatásával a képkerethez igazítani. Emellett a képet el is forgathatja. Ezután a
„Kép alkalmazása” gomb megnyomásával véglegesítheti a szerkesztést.

Ezután a Felhasználónak két lehetősége van. Vagy letölti az elkészült képet saját eszközére és
a Kampányban való részvételhez ezt később saját Facebook vagy Instagram fiókjába belépve
közzéteszi,  vagy  az  applikáció  segítéségével  megosztja  azt  a  Facebook-on,  de  mivel  ez
megosztásnak számít és nem közzétételnek, a kép nem kerül majd be a Felhasználó fényképei
közé a Facebook profiljában.

VI. Felelősség

Az  Instagram  és  a  Facebook  a  Kampánnyal  kapcsolatban  semmilyen  felelősséggel  nem
tartozik. Az Instagram és a Facebooki a Kampányt nem szponzorálja, támogatja, felügyeli,
illetve más módon nincs kapcsolatban azzal. 

A Felhasználók nem megfelelő  eszközhasználatáért  a  Szervező nem vállal  felelősséget.  A
Felhasználónak saját magának kell biztosítania az applikáció használatához szükséges eszköz
és infrastrukturális feltételeket (megfelelő internet kapcsolat, megfelelő technika eszköz, stb.)

A Szervező az applikáció hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a
magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget



bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Kampányban való részvétel során, az applikáció
esetleges  hibáiból,  hiányosságaiból,  hibás  működéséből,  a  Kampány  során  bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

VII. A Felhasználók felelőssége

A  Felhasználó  a  Kampányban  való  részvétellel  tudomásul  veszi  és  elfogadja,  hogy  a
képkeretező  applikációba  nem tölthetőek  fel  jogsértő,  illetve  közízlést,  közerkölcsöt  sértő
képek.  Ennek megszegése  jogi  következményeket  von maga  után  és  minden  felelősség  a
jogsértő  vagy  közízlést,  közerkölcsöt  sértő  képet  feltöltő  Felhasználót  terheli.  A  szabály
megsértése  esetén  a  Szervező  jogi  lépéseket  tehet  a  szabályt  megszegő  Felhasználóval
szemben  és  a  jogsértő  vagy közízlést,  közerkölcsöt  sértő  képet,  vagy képeket  átadhatja  a
megfelelő szakhatóságnak.

A Felhasználó a Kampányban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak saját
magáról tölthet fel képet az applikációba. Közeli barátairól, rokonairól vagy ismerőseiről csak
azok  beleegyezésével  tölthet  fel  képet  az  applikációba.  Az ebből  fakadó  jogsértésekért  a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

VIII. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A Kampány adományai után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. Az adományok után
a Felhasználónak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

IX. Adatvédelem

Jelen  szabályzatban  foglalt  kötelezettségek  teljesítéséért  a  Plazmaszolgálat  Kft.  felel.  A
Kampányban  résztvevő  Felhasználók  adatait  a  Szervező  célhoz  kötötten,  kizárólag  a
Kampány lebonyolításához használja. 

A Kampányban való részvétellel  a  Felhasználó elfogadja jelen szabályzatot  és hozzájárul,
hogy az általa  készített  kép felkerüljön a  www.plazmaadovagyok.hu.  „Ők már segítettek”
képslider szekcióba. Itt mindig a legutóbbi 50 elkészített kép jelenik meg.

A  Szervező  kijelenti,  hogy  a  Kampány  megrendezését  megelőzően  az  adatkezelésre
vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-101167/2016.

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait,  mely az
alábbi linken érhető el:

https://plazmaadovagyok.hu/Plazmaszolgalat-Kft-Magyar-Voroskereszt-adomanyozo-kampany-
adatkezelesi-szabalyzat.pdf

https://plazmaadovagyok.hu/Plazmaszolgalat-Kft-Magyar-Voroskereszt-adomanyozo-kampany-adatkezelesi-szabalyzat.pdf
https://plazmaadovagyok.hu/Plazmaszolgalat-Kft-Magyar-Voroskereszt-adomanyozo-kampany-adatkezelesi-szabalyzat.pdf
http://www.plazmaadovagyok.hu/


X. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja maguknak a jogot arra, hogy jelen feltételeket kiegészítse vagy módosítsa,
kizárólag  oly  módon,  hogy  a  Kampány  feltételei  a  Felhasználók  számára  kedvezőbbek
legyenek vagy a szabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi,  jelen  szabályzatban  nem  szabályozott  kérdésben  Szervező  Adatkezelési
tájékoztatója, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.


