
XVI. NN Ultrabalaton a Ravago Building Solutions Hungary Kft. – RAVATHERM XPS hő-

szigetelés – és a Balatonman Triatlon Kft. közös nyereményjáték szabályzata 

 

 

1. A JÁTÉK MEGNEVEZÉSE ÉS LEÍRÁSA 

 

1.1 A játék megnevezése: XVI. NN Ultrabalaton a Ravago Building Solutions Hungary 

Kft. – RAVATHERM XPS hőszigetelés – és a Balatonman Triatlon Kft. közös nyere-

ményjátéka („a Nyereményjáték” vagy „az akció”).  

 

A Ravago Building Solutions Hungary Kft.-re a jelen Szabályzat a továbbiakban „a 

szervezőként”, „a Szervezőként” vagy „az RBSH”-ként, míg a Balatonman Triatlon 

Kft.-re a továbbiakban „az Ultrabalaton-szervezőként” hivatkozik. Mindkét társa-

ságra együtt a jelen Szabályzat a továbbiakban „a szervezőkként” hivatkozik. 

 

1.2 Az akcióban azok vehetnek részt, akik 2022-ben egyénileg vagy csapatban indulnak 

a XVI. NN Ultrabalaton futóversenyen 2022. április 29. és május 1. között.  

 

A szervező azt vállalja, hogy az akcióban részt venni kívánó személyekről Balatonal-

mádiban, a Wesselényi strandon (8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 6.), az 

Ultrabalatonnak a szervező által üzemeltetett frissítőpontján, az Ultrabalatonra 

utaló háttér előtt az általa megbízott fényképész, a szervező költségére fényképfelvé-

telt készít, amely fényképet a szervező saját, a 3. szakaszban megadott honlapján 

közzétesz.  

 

Az így közzétett fényképfelvételeken szereplő azon személyek közül, akik a szervező-

nek megadták a jelen Szabályzat szerinti adataikat, az Ultrabalaton, saját sorsolási 

szabályzata alapján 2022. május 20. napján kisorsolja az akció nyertesét. 

 

Az akció nyertese egy 2023. évi Ultrabalaton csapatnevezési díjat nyer, amelyet az 

Ultrabalaton biztosít az akció nyertesének. Az akció nyertese tehát nem egyénileg 

indulhat a nyeremény alapján a 2023. évi Ultrabalatonon, hanem valamely csapat-

ban, amelynek ő maga is tagja. 

 

A sorsolás eredményéről a szervezők kizárólag a nyertest értesítik, 2022. május 25. 

napjáig, írásban, a nyertes által megadott e-mailcímen. 

 

A szervező honlapján közzétett fényképek letölthetők saját eszközökre, azzal, hogy 

minden résztvevő kizárólag a saját fényképét jogosult letölteni, azt követően, hogy 

annak érdekében a szervező honlapján a korábban megadott adataival beazonosítja 

önmagát. A jogosulatlan, visszaélésszerű letöltésekért a Nyereményjáték szervezője 

minden felelősséget kizár. 
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2. AZ AKCIÓ SZERVEZŐI 

 

Az akció szervezői a fenti 1. szakaszban leírtak szerint közösen a Ravago Building 

Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Hengermalom 

utca 47/a, Cg. 01-09-362917, adószáma: 10949951-2-43) és az Ultrabalaton szerve-

zője, a Balatonman Triatlon Kft. (1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3., Cg. 01-09-

974351, adószáma: 23703175-2-41). 
 

3. AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 

Az Akcióban kizárólag – a 4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső – 

azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott, magyar ál-

lampolgárságú, természetes személyek („a résztvevők”) vehetnek részt, akik a 2022. 

április 29. és május 1. között megrendezésre kerülő XVI. NN Ultrabalaton futóver-

senyen csapatos futóként indulnak, érvényes rajtszámmal rendelkeznek, és a Szer-

vező hivatalos weboldalán (www.ravagobuildingsolutins.com/hu) meghirdetett ak-

cióban a saját adataikat a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megadták.  

 

A Nyereményjátékban vállalkozások, civil szervezetek, egyéb jogi személyek nem 

vehetnek részt. 

 

Az Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat teljeskörű megismerését és 

annak automatikus, feltétel nélküli elfogadását jelenti. 

 

4. AZ AKCIÓBÓL KIZÁRTAK KÖRE 

 

Az Akcióban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervezővel üzleti kapcsolatban 

álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok 

közeli hozzátartozói. 

 

Nem vehetnek részt továbbá az Akcióban az annak lebonyolításában résztvevő 

egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

 

5. AZ AKCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

Az akcióban való részvétel feltétele az, hogy a helyszínen az ott tartózkodó fotóssal 

egyeztett módon készült - és a szervező weboldalára feltöltött – fénykép, résztevevő 

azonosításához szükséges adatokkal és a csapat rajtszámának feltüntetésével, részt-

vevő által letöltésre kerüljön. Az akcióban való részvétel további feltétele az, hogy a 

résztvevők megadják a Szervezőnek saját nevüket, telefonszámukat és e-mailcímü-

ket, amelyen a Szervező őket a nyereményről értesíti, valamint megadják a XVI. NN 

Ultrabalaton futóversenyen használt rajtszámukat is. Az adatok megadásával a 

http://www.ravagobuildingsolutins.com/hu


3 
 

résztvevők egyidejűleg elfogadják a Szervező jelen Szabályzat szerinti honlapján 

közzétett adatkezelési szabályzat rendelkezéseit is, a jelen szabályzat szerinti Nyere-

ményjátékkal összefüggésben. 

 

Az akcióban azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzat szerinti adataikat 2022. 

május 19. napján 24.00 óráig a jelen Szabályzatban foglaltak szerint a szervezőnek 

megadták. 

 

Az akcióban tehát azok vehetnek részt, akik a szervezőnek a fenti 3. szakasz szerinti 

weboldalán saját adataikat megadták az ott megjelenő űrlapon. Szervező a résztve-

vők által önkéntesen és kizárólag a jelen Szabályzat szerinti nyereményjátékon való 

részvétel céljával megadott adatokat kizárólag a nyereménnyel kapcsolatos értesítés 

érdekében használja fel és azokat a jelen Szabályzat szerinti időtartamot követően 

törli. 

 

A résztvevők bármikor jogosultak a Szervező felé írásban, e-mailben vagy postai 

úton (info@ravatherm.com e-mail címen vagy postai úton 8184 Balatonfűzfő, Al-

mádi út 4.) bejelenteni azt, hogy fényképük a Szervező honlapjáról kerüljön eltávo-

lításra, ahogy azt is, hogy Szervező a résztvevők által megadott adataikat törölje. A 

résztvevők tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzat szerinti nyereményjátékban 

azt követően, hogy fényképük és/vagy adataik törlésre kerültek, nem vesznek részt. 

 

Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a Szervező kezelje, nevének 

és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a 

nyilvántartásból a Szervezőtől (info@ravatherm.com e-mail címen vagy postai úton 

8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4.). A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított öt (5) 

munkanapon belül a résztvevő adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerül-

nek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi 

felhasználások jogszerűségét nem érinti.  

 

Az adatvédelem részletes szabályait a 10. szakasz tartalmazza. 

 

6. NYEREMÉNY 

 

Az akció nyereménye egy egyszeri csapatnevezés a 2023-ban megrendezésre kerülő 

XVII. NN Ultrabalaton futóversenyre a fenti 1. szakaszban leírtak szerint. A nyere-

ményre pénzre nem átváltható. 

 

A nyereményt a szervező és az Ultrabalaton-szervező együtt küldik meg a nyertes 

résztvevőnek, az általa a jelen Szabályzat szerint megadott e-mailcímére. 

 

Ha a nyertes résztvevő nem tart igényt a nyereményre, a szervező és az Ultrabala-

ton-szervező pótnyertest nem választ. 
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A nyertes résztvevő téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a szer-

vezőt felelősség nem terheli. 

 

A nyertes résztvevő fényképét és nevét a Szervező és az Ultrabalaton-szervező, a 

nyertes résztvevő külön írásbeli hozzájárulása esetén saját honlapján harminc (30) 

napos időtartamban jogosult közzétenni. 

 

7. ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁS JOGÁNAK KIKÖTÉSE 

 

A Szervező fenntartja a nyereményjáték érvénytelenné nyilvánításának jogát mind-

azon kérdések vonatkozásában, amelyek nem felelnek meg a Szervező jelen Szabály-

zatában meghatározott bármely feltételnek, így különösen 

 

• a 4. pontban meghatározott kizárt személy részvétele, 

• a résztvevő által megadott adatok hiányossága, pontatlansága, hibája, 

• a résztvevő adatainak harmadik személy által történő rendelkezésre bocsátása 

• egy résztvevő több fényképpel szerepel az akcióban, 

• egy résztvevő egymástól eltérő adatok megadásával többszörösen jelentkezik 

résztvevőként a Szervezőnél. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt 

vagy visszaélést tapasztal az akció során, úgy a visszaélést elkövető résztvevőt kizár-

hatja az akcióból. 

 

8. AZ AKCIÓBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS 

 

A jelen Szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, 

hogy a szabályokat megsértő résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárja az akcióból. 

 

Kizárásra kerülnek különösen azok a résztvevők, akik meg nem engedett segédesz-

közt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más mani-

puláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szer-

evező által üzemeltetett informatikai rendszer működését.  

 

Kizárható az akcióból az, aki harmadik személyként adja meg a Szervező által köz-

zétett fényképeken szereplő személyek adatait. 

 

Különösen kizárhatja a Szervező azt a résztvevőt, aki valótlan adatok közlésével bár-

milyen módon félrevezeti a többi résztvevőt az akcióval kapcsolatban. 

 

Tilos igénybe venni az akció során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált 

szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály 
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megszegése szintén a résztvevő kizárást vonhatja maga után. 

 

9. EGYÉB FELTÉTELEK 

 

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. 

 

A nyertes résztvevőt a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötele-

zettség. A nyereménnyel összefüggésben esetlegesen felmerülő adóterheket a Szer-

vező megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé. 

 

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló 

téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vál-

lal, és erről levelezést nem köteles folytatni. 

 

A nyeremény postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a 

kézbesítés során keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező 

nem vállal felelősséget. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót előzetes bejelentés nélkül megváltoz-

tassa, vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy ha-

sonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. 

 

A Szervező a nyertes résztvevő kisorsolásának napját követő harminc (30) napon túl 

semmilyen, az akcióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 

 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési 

igényt kizár a résztvevők adatainak megadásával, a fényképek letöltésével kapcso-

latban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, 

lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, 

szerver-, vagy szolgáltatói hiba, Szervező honlapjának bármely okból történő rész-

beni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi 

vagy nem emberi beavatkozás), továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési 

igényt a nyereményjáték során, annak esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

Az akció a www.ravagobuildingsolutions.com/hu weboldalon kerül népszerűsítésre. 

További információk az info@ravatherm.com e-mail címen, vagy a honlapon kiala-

kított üzenetküldő felületen keresztül kérhetők. Ugyanezen az e-mailcímen fogadja 

a Szervező a nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges észrevételeket, panaszokat. 

 
  

mailto:info@ravatherm.com
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10. ADATVÉDELEM 

 

A résztvevő azzal, hogy a jelen Szabályzat szerinti adatait a Szervező rendelkezésére 

bocsátja, hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott személyes adatait a Szervező a je-

len Szabályzat szerinti nyereményjátékkal összefüggésben kezelje. Az adatkezelés 

célja az akció lebonyolítása, a nyertes kisorsolása az Ultrabalaton-szervező által és a 

nyeremény megküldése.  

 

A résztvevő azzal, hogy a jelen Szabályzat szerinti adatait a Szervező rendelkezésére 

bocsátja, hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, a nyertes résztvevő kisorsolásának cél-

jával adatait és a róla a jelen Szabályzat szerint készített fényképet, átadja az Ultra-

balaton-szervezőnek. 

 

A résztvevő azzal, hogy a jelen Szabályzat szerinti adatait a Szervező rendelkezésére 

bocsátja, hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és az Ultrabalaton-szervező a nyere-

ményről a résztvevőt a jelen Szabályzatban foglaltak szerint együtt értesítsék. 

 

Az adatkezelés legfeljebb a célhoz szükséges ideig tart. A nyertes jelen Szabályzat 

szerinti értesítését követő hatvanadik (60.) napon a Szervező a résztvevők által 

megadott adatokat az adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint törli. 

 

A Szervező a jelen Szabályzat szerinti nyereményjáték vonatkozásában, a résztvevők 

által a jelen Szabályzat szerint a Szervezőnek megadott adatok kapcsán adatkezelő-

nek minősül. A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján jár el. A 

Szervező által kezelt adatok vonatkozásában az adattulajdonost (résztvevőt) megil-

leti az Infotv. 14-24.§ szakaszaiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges 

jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményez-

heti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is.  

 

A résztvevők által a jelen Szabályzat szerint megadott adatok kezelését a Szervező 

szigorúan bizalmasan, az Infotv. adatkezelőkre vonatkozó rendelkezéseinek mara-

déktalan betartásával végzi. Az adatbázis kizárólag az Ultrabalaton-szervezőnek és 

kizárólag a nyereményjáték nyertesének kisorsolása és a nyertes közös értesítése 

céljával kerül átadásra.  

 

A résztvevők jogosultak arra, hogy az általuk megadott adatok törlését kérjék, to-

vábbá joguk van arra, hogy hozzáférjenek az általuk megadott adatokhoz, kérjék 

azok helyesbítését vagy zárolását és tiltakozzanak a személyes adataik kezelése el-

len. 

 

A Szervező a változtatás jogát fenntartja. 
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A jelen Szabályzatra a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. A 

jelen Szabályzat szerinti nyereményjátékkal kapcsolatos bármely jogvita a magyar bírósá-

gok joghatósága alá tartozik. 

 

A jelen Szabályzat a nyertes kisorsolásával és értesítésével hatályát veszti. 

 

Balatonfűzfő, 2022. április 11. 

 

a Szervező 

Ravago Building Solutions Hungary Kft. 


