
A 2022-es év IMAGE Skincare szakembere – közönségdíj 
 
1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék 
(a továbbiakban: Játék) szervezője a Beautywood Shop Kft.  1054 Budapest, 
Alkotmány utca 16. 2. em. 7. 
 
2. A Szavazás 
2.1. A Szervező által meghirdetett közönségdíjas szavazásban részt vehet 
minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 évet betöltött büntetlen 
előéletű személy, aki email címmel rendelkezik. 
2.2. A szavazásból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli 
hozzátartozói. 
 
3. A szavazás mechanizmusa: 
3.1. A Szervező a Szavazást a Szavazó részére a szervező weboldalán hirdeti 
meg 
(www.imageskincare.hu/A_2022es_ev_IMAGE_Skincare_szakembere__koz
onsegdij) 
3.2. A szavazás 2022. november 2. – 2022. december 31.  napjáig tart. 
3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Szavazók között, akik 
regisztrációjukkal leadják szavazatukat a választott IMAGE Skincare peeling 
szakemberükre, a szavazók között 3 db 30.000 Ft értékű vásárlási utalványt 
sorsolunk ki, melyet a www.imageskincare.hu weboldalon költhetnek el. 
3.4. A nyeremény sorsolására 2023. január 13-án kerül sor. A nyerteseket 
közzéteszzük az IMAGE Skincare Hungary social media felületein, illetve a 
nyerteseket a megadott email címükön keresztül értesítjük.  
 
4. A Szavazás időtartama 
A Játék kezdőnapja: 2022. november 2. 
A Játék zárónapja: 2022. december 31. 
 
5. Sorsolás 
A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023. január 13. 
 
6. Nyeremény 
6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében 3 db nyertes kerül 
kisorolásra, akik között a következő nyereményeket sorsoljuk ki: 3 db 30.000 
Ft értékű vásárlási utalvány.  
6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem 
váltható. 
6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 
6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk 
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a 
jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 
nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A 
szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről 

http://www.imageskincare.hu/


szóló értesítést a Szervező közzéteszi az IMAGE Skincare hivatalos Facebook 
és Instagram oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy 
ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 3 
napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott 
nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező. 
 
7. Moderálás 
A szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Szavazó által közzé tett 
komment, vagy egyéb tartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését 
megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező 
fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban 
meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói 
tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, 
és a Szavazót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint 
megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt 
kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy 
személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra 
is hozhatja a felhasználói tartalmat. 
 
8. A nyeremény átvételének feltételei: 
A Szervező nem vállal felelősséget a Szavazó által tévesen vagy hibásan 
megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező. 
fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek, illetve 
annak közeli hozzátartozójának adja át. 
A szavazásban és ezáltal a nyereményjátékban részt vevők beleegyeznek abba, 
hogy a Szervező Facebook és Instagram oldalán nyilvánosan ismerteti a 
nyertes nevét. 
A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával 
kapcsolatban együttműködni. 
 
9. Szervező jogai 
A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül 
további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező 
kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való 
részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó 
költségekért, károkért nem vállal felelősséget. A Szervező fenntartja magának a 
jogot, hogy a szavazás és a nyereményjáték feltételeit a résztvevők 
tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, 
illetve a szavazás és a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező 
közzéteszi a hivatalos Facebook és Instagram oldalán. 
A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi 
Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott 
kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése 
esetén a szavazó részvétele érvénytelen. 
 
10. Adatkezelés 
A szavazó a szavazat leadásával és a nyereményjátékban való részvételével 



elfogadja az Adatkezelési szabályzatot is. 
 
11.Hozzájárulás visszavonása 
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen 
korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail 
címre küldött e-mai útján (webshop@imageskincare.hu) vagy az alábbi 
levelezési címre küldött postai levélben Beautywood Shop Kft.  1054 
Budapest, Alkotmány utca 16. 2. em. 7. 
 
12. A Részvételi Szabályzat Szavazó általi elfogadása 
A Szavazó a szavazásban és a játékban való részvételével tudomásul veszi és 
elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 
13. Záró rendelkezések 
A Szavazás tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.  
14. Információkérés 
A szavazással kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban 
írjon a webshop@imageskincare.hu címre. 
Budapest, 2022. november 2. 
Szervező 
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