„ 5 500 Ft Neked! ” Promóciós szabályzat
2018. május 2‐től július 15‐ig
1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője
1.1 A promóció elnevezése: „5 500 Ft Neked!” (a továbbiakban: Promóció).
1.2 A promóció szervezői és adatkezelői:
‐ Vascular Plazma Hajdú Kft. (Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön
fasor 3. C lház. 3. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01 09 278784; Adószám:
25501601243),mint szervező (a továbbiakban: Szervező).
‐ Vascular Plazma Jász Kft. (Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor
3. C lház. 3. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01 09 270941; Adószám:
25365375243),mint szervező (a továbbiakban: Szervező).
‐ Vascular Plazma Baranya Kft. (Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön
fasor 3. C lház. 3. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01 09 270932; Adószám:
25365234243),mint szervező (a továbbiakban: Szervező).
‐ Vascular Plazma Borsod Kft. (Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön
fasor 3. C lház. 3. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01 09 278783; Adószám:
25501591243),mint szervező (a továbbiakban: Szervező).
‐ Vascular Plazma Nyír Kft. (Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor
3. C lház. 3. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01 09 208757; Adószám:
25328918243),mint szervező (a továbbiakban: Szervező).
‐ Továbbiakban együtt: Szervezők.
1.3 A Promóció rövid leírása:
Aki 2018. május 2‐től új vagy régi donorként részt vesz a Promócióban, annak
5 500 Ft‐ot adunk minden sikeres donációt követően. A Promóció részleteit
lásd: 4. és 5. pont.
A Promóció az új és régi donorokra is egyaránt vonatkozik (tovább: Résztvevő).
A Promóció más promóciókkal összevonható.
2. A promóció időtartama
2018. május 2‐től július 15‐ig.
Egyéb rendelkezések: Szervezők a Promóciót bármikor indoklás nélkül
felfüggeszthetik, vagy visszavonhatják.

3. Részvételi feltételek
A Szervezők által hirdetett Promócióban csak azon Résztvevők vehetnek részt,
akik a megadott időszakban a Szervezők szegedi, debreceni, miskolci, pécsi vagy
nyíregyházi központjába jelentkeznek donációra, az előre egyeztetett
időpontban megérkeznek, és a sikeres donációt követően hiánytalanul kitöltik a

marketing célú információszolgáltatási kérdőívet, majd azt leadják a
centrumban.
3.1 A Résztvevők a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy
személyes adataikat a Szervezők és annak megbízott alvállalkozói reklámküldés,
illetve marketing célra a jövőben felhasználják. Reklám a Résztvevőnek
közvetlenül csak akkor közölhető, ha ahhoz a regisztrálása során kifejezetten és
egyértelműen hozzájárult.
3.2 A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy megtagadják a Résztvevő
részvételét, vagy változtassanak a Promóciós‐ és adatkezelési szabályzaton,
amennyiben a Résztvevő részvétele a szabályzattal ütközik.
4. A Promóció menete
4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Promóció
időtartama alatt sikeres és érvényes egészségügyi vizsgálattal rendelkezzen,
előre egyeztetett időpontban eljöjjön donációra, és a sikeres donációt
követően hiánytalanul töltse ki a marketing célú információszolgáltatási
kérdőívet, majd azt leadja a centrumban. A Promócióban való részvétel
feltétele, hogy a Résztvevőnek időpontot kell foglalni online vagy telefonon
donációra. (tovább: Regisztráció)
4.2 A promócióban résztvevő partnerek:
‐ Vascular Plazma Hajdú Kft. 4024 Debrecen, Csapó utca 28.
‐ Vascular Plazma Nyír Kft. 4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 75.
‐ Vascular Plazma Baranya Kft. 7626. Pécs, Király utca 66.
‐ Vascular Plazma Borsod Kft. 3050 Miskolc, Bajcsy‐Zsilinszky út 2.
‐ Vascular Plazma Jász Kft. 6720 Szeged Dóm tér 3‐4.
4.3. A Jelentkező az alábbi módok valamelyikén köteles regisztrálni:
4.3.1. A Résztvevő regisztrál donációra a Szervezők valamelyik weboldalán
‐ https://debrecen.plasmacentrum.hu/idopontfoglalas
‐ https://szeged.plasmacentrum.hu/idopontfoglalas/
‐ https://pecs.plasmacentrum.hu/idopontfoglalas/
‐ https://miskolc.plasmacentrum.hu/idopontfoglalas/
‐ https://nyiregyhaza.plasmacentrum.hu/idopontfoglalas/
a Promóció időszakában. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen
meghatározott adat mezőket.
4.3.2. A Résztvevő regisztrál donációra a Szervezők ingyenes zöld számain
(szegedi, nyíregyházi, pécsi központok:+36 80 808 888; debreceni, miskolci
központok: +36 80 808 008) a Promóció időszakában. Hiánytalanul megadja a
regisztrációhoz szükséges adatokat kollégánknak.
A Promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció

végétől számított 30 napon belül a nyirplazma@plasmacentrum.hu e‐mail
címen teheti meg a Résztvevő.
5. A juttatás tartalma:
3970 Ft költségtérítés a donációt követően,
1530 Ft azért, ha az előre egyeztetett időpontra érkezik a Résztvevő, és a
sikeres donációt követően hiánytalanul kitölti a marketing célú
információszolgáltatási kérdőívet, és azt leadja a centrumban.
Sikeres donáció = minimum 500 ml plazma leadása alkalmanként
6. Általános feltételek
A Résztvevő elfogadja, hogy a Promócióban csak sikeres egészségügyi
alkalmassági vizsgálat esetén vehet részt. Sikertelen alkalmassági vizsgálat
esetén a Promócióból azonnal kizárásra kerül.
7. Felelősségkorlátozás
A Szervezőket nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága
vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a Résztvevők, a
Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszközben vagy
programban, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai
vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes
rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési
vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy
technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a
kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért,
hiányosságáért. Ha a Promóció a Szervezők kizárólagos véleménye szerint nem
bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervezők által nem befolyásolható egyéb
okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Promóció adminisztrálását,
biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a
Szervezők fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint töröljék, lezárják,
módosítsák vagy felfüggesszék a Promóciót. A Szervezők fenntartják maguknak
a jogot, hogy saját belátásuk szerint kizárjanak a Promócióból bármely olyan
személyt, aki megszegte a Promóciós‐ és adatkezelési szabályzatban
foglaltakat.
8. Adatkezelés
A Résztvevő a telefonos, illetve weboldalon történő regisztrációjával hozzájárul
ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervezők és megbízott
alvállalkozói felhasználják és kezeljék. Az adatok kezelését a Szervezők, mint

adatkezelők, feldolgozását a Szervezők megbízásából a Marketing Store Kft.
végzi.
A teljes Adatvédelmi Szabályzat bárki számára elérhető az alábbi weboldalakon:
‐ http://szeged.plasmacentrum.hu/adatvedelem/
‐ http://nyiregyhaza.plasmacentrum.hu/adatvedelem/
‐ http://pecs.plasmacentrum.hu/adatvedelem/
‐ http://debrecen.plasmacentrum.hu/adatvedelem/
‐ http://miskolc.plasmacentrum.hu/adatvedelem/
9. Vegyes rendelkezések
A Résztvevő a regisztrációval automatikusan elfogadja a hivatalos Promóciós‐
és adatkezelési szabályzatot.
2018. május 2.
Szervezők

