
 

 

Az "Éves VitaSolaris D3 ingyen" promóciós kampány szabályzata 2021.03.22 – 2021.12.31 

 

§1. Általános rendelkezések 

1. Jelen szabályzat ("Szabályzat") tartalmazza az "Ingyenes VitaSolaris D3 éves készlet" 

elnevezésű promóciós kampány szabályait. 

2. Az " Ingyenes VitaSolaris D3 éves készlet" ("Promóció") promóciós kampányt a Natural 

Pharmaceuticals sp.z.o.o szervezi, székhelye: Domaniewska 28, Varsó, 02-672, Varsó fővárosi kerületi 

bíróság XIII. Kereskedelmi részlege által vezetett vállalkozók nyilvántartásába KRS 0000343007, NIP: 

951-229-85-27 számon, PLN alaptőkével. 2 000 000, ("Szervező" vagy "Natural"). 

3. A Promóció 2021.03.22-től 2021.12.31-ig vagy a VitaSolaris D3 éves készlet ("Termék") 

raktárkészleten való elérhetőségéig tart. 

4. A Szabályzat a www.omegamarine.hu weboldalon érhető el 

§2. A promóció résztvevői 

1. 1. A Promócióhoz csatlakozó személy Résztvevővé válik ("Résztvevő"). 

2. A promóció résztvevője lehet egy nagykorú, teljes jog- és cselekvőképességgel rendelkező 

természetes személy, akinek a Szervezővel szemben nincs lejárt tartozása. 

3. A Szervező alkalmazottai és azok családtagjai nem vehetnek részt a Promócióban. 

§3. A promóció feltételei 

1. A promóció egy étrend-kiegészítőre vonatkozik - a VitaSolaris D3 - 360 tabletta éves 

készletére, amelyet a Promóció időtartama alatt egyszer ingyen küldünk a Résztvevőnek. 

2. A termék nem váltható készpénzre. 

3. A terméket a Résztvevő által a megrendeléskor megadott címre küldjük. 

4. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Terméket megrendelje az alábbi 

módok bármelyikén: 

a. a Szervező az " Ingyenes VitaSolaris D3 éves készlet" elnevezésű promóciós 

anyagához (a továbbiakban: "Promóciós anyag") csatolt megrendelési kupon kitöltésével és a 

válaszborítékban visszaküldésével a Szervező ott megadott címére, 

b. a megrendelési űrlap kitöltésével a weboldalon: www.dvitaminingyen.hu 

c. telefonon, a 061/7961710-es szám hívásával 

5. A promócióban résztvevők háztartásonként csak egy terméket rendelhetnek. 

6. 2021. december 31-ig csak egy termék rendelésére van lehetőség egy háztartás számára, ami 

azt jelenti, hogy ebben az időszakban egyszerre csak egy terméket rendelhet bárki a háztartáson 

belül. 

7. A megrendelés leadása azt jelenti, hogy a Résztvevő elolvasta és elfogadja a Szabályzatot. 



 

§4. Személyes adatok védelme 

1. A Szervező a Résztvevő személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szerint kezeli. 

2. A Résztvevők személyes adatainak (cím, telefonszám és email cím) kezelője a Szervező. 

3. A személyes adatok Résztvevő általi megadása önkéntes, de szükséges a Promócióban való 

részvételhez. 

4. A Résztvevői adatok kezelésének célja a jelen Promóció lebonyolítása. Ebben az esetben az 

adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése”) illetve c) pontja (“jogi 

kötelezettség teljesítése”), figyelemmel arra, hogy a Promócióban való részvétellel a Résztvevő és a 

Szervező között szerződés jön létre, továbbá a Szervezőt adó- illetve számviteli kötelezettségek 

terhelik. Jelen pont szerinti adatait a megrendelés teljesítését követő 5 évig, az adott Adatkezelő 

adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak 

a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett 

volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 

évig, az adott Adatkezelő számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig 

legfeljebb 8 évig kezeljük. A Szervező jogos érdeke alapján a Résztvevő lakcímét és  telefonszámát 

arra is felhasználhatja, hogy a Résztvevőt ajánlataikkal és újdonságaikkal természetes személy általi 

(azaz nem automata) telefonhívás útján megkeresse. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Szervező jogos érdeke. Amennyiben a fenti 

tájékoztatásra nem tart igényt, úgy tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja a dpo@natural.co.hu email 

címen.  

5. Jelen pont szerinti adataihoz az az adott Adatkezelő kijelölt munkavállalói, az Adatkezelő 

részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, az Adatkezelő telemarketing 

szolgáltatásait ellátó jogi személyek, az Adatkezelő termékeinek raktározásával és kézbesítésével, 

valamint a megrendelések feldolgozásával foglalkozó jogi személyek férhetnek hozzá. 

6. A Szervező adatvédelmi tisztviselője elérhetőa DPO@natural.co.hu 

email címen illetve az adatkezeléssel, így különösen a Résztvevőt megillető jogokkal kapcsolatos 

további információ a www.omegamarine.hu oldalon található, az Adatkezelési szabályzat fülön. 

§ 5. Záró rendelkezések 

1. A terméket elsőbbségi levélként küldjük el a Magyar Postán keresztül. A Termék 570 ft összegű 

postaköltségét a Résztvevő fizeti. 

2. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő megrendelésében szereplő helytelen 

személyes adatok megadásáért, amelyek lehetetlenné teszik a Résztvevőnek történő kézbesítést, a 

Szabályzatban meghatározott határidő lejárta után leadott megrendelésekért, valamint a Termék 

szállítás közbeni károsodásáért. 

3. A Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

4. A  szabályzat 2021. március 22-én lép hatályba. 


