
Promóciós leírás_Hotel Aphrodite Promóció 
 

 

Promóciós Leírás – születésnapi wellness utalvány Promóció - Vásárlói Tájékoztató  
 

Kedves Vásárlónk! 
 

Cégünk alapításának évfordulója alkalmából, az Euronics műszaki szaküzleteket üzemeltető Vöröskő 

Kft., a zalakarosi Hotel Aphrodite Szállodát üzemeltető Zala-Kraft Kft-vel közösen, 2023. március 02. 
és 2023. március 29. között születésnapi promóciót indít. 

 
Az akció leírása:  

 
A promóciós időszakban (2023. március 02. – 2023. március 29.), bruttó 34 000,- Ft, azaz 

harmincnégyezer forint vagy feletti termék vásárlása és a promóciós leírásban szereplő feltételek 

együttes teljesülése esetén, jogosulttá válsz a zalakarosi Aphrodite Hotel által biztosított wellness 
utalványra. 

 
A wellness utalvány, minimum 2 fő, 2 éjszakára történő foglalása esetén érvényes.  

 

A wellness utalvány tartalma:  
 

2x5 000,- Ft értékű kedvezmény a szállás árából; 
2x5 000,- Ft értékű gyertyafényes éjszakai fürdőzés; 

2x5 000,- Ft értékű masszázskedvezmény; 
2x 3 000,- Ft értékben a távozás napi wellness használat 

2x1 000,- Ft értékben biciklibérlés (1 óra); 

2x1 000,- Ft értékben lovas kocsikázás a termelő farmunkra. 
 

 
A wellness utalvány, 2023. március 20. - 2023. december 31. között, váltható be a szálloda 

szabad kapacitásának függvényében, a kiemelt időszakokban az utalvány nem használható fel. 

Fontos! Az üzletben (online vásárlás esetében e-mailben) kapott adatlap (II. sz. 
mellékelt) és számla fotóját, a vásárlást követő 10 munkanapon belül, de legkésőbb 2023. 

április 16. napjáig szükséges elküldened a hotel.utalvany@euronics.hu e-mail címre. 
Ennek hiányában, sajnos elveszted a lehetőséget a kupon felhasználásra. 

 

Szintén fontos, hogy a kupon (I. sz. melléklet) kézhez vételétől számított, 20 napon belül, 
szükséges felvenned a szállodával a kapcsolatot, a foglalás részleteinek egyeztetése érdekében. 

Mindezt a szálloda szabad kapacitásainak biztosítása és a Számodra megfelelő foglalási időpont 
kiválasztása teszi indokolttá. 

 
Egy vásárlási alkalommal csak egy utalvány kapható, egyéb kedvezménnyel sem vonható össze és a 

kupon értéke nem váltható készpénzre.  

Az akcióban, a Vöröskő Kft. alkalmazottai és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozói nem vehetnek részt.  

 
Részvételi felvételek:   

 

A születésnapi akcióban minden olyan termék és szolgáltatás részt vesz, melyek az Euronics Műszaki 
Áruházlánc hálózatában, valamint az euronics.hu webáruházban kaphatók, és a termék értéke eléri, 

vagy meghaladja a bruttó 34 000,- Ft-ot, azaz harmincnégyezer forintot.  
A vásárlási érték egy termékre vonatkozik, az utalványok nem vonhatóak össze és készpénzre nem 

váltható át a kedvezmény. Tehát, ha egy 68 000,- Ft értékű terméket vásárolsz, ez esetben is egy 
darab utalványra vagy jogosult, és értelemszerűen nem adható számodra, az utalvány értékével 

megegyező kedvezmény sem.  

 
A promócióban érintett üzletek: valamennyi magyarországi Euronics műszaki szaküzlet, továbbá az 

euronics.hu webáruház. 
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Az akció nem csak a bolti vásárlásokra vonatkozik, online vásárlások esetében is módod van, az 

akcióban való részvételre. 
 

A számlázást és fizetést követően, egy előre legyártott adatbekérő lapot (II. sz. melléklet) és a 
számlát kapod kézhez kollégáinktól. Az online vásárlások esetében, a vásárláskor megadott e-mail 

címre, e-mailben fogod megkapni. 

Az adatbekérő lapot (II. sz. melléklet) ki kell töltened, majd a vásárlást igazoló A/4 méretű számla 
fotójával együtt meg kell küldened a hotel.utalvany@euronics.hu email címre. 

 
A beküldött adatlapok ellenőrzését követően (vásárlás időpontja, vásárolt termék típusa, értéke, 

aláírás), egy válasz e-mailben küldjük számodra a wellness utalványt (I. sz. melléklet), minden 
utalványnak egyedi sorszáma van. 

 

 
Kérdés esetén kérjük fordulj értékesítő kollégáinkhoz, vagy látogass el az euronics.hu webáruházba. 

 
Köszönjük, hogy vásárlásoddal megtiszteltél bennünket!  

Kellemes pihenést kívánunk! 
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I. Számú melléklet: 
 

Wellness utalvány minta: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Promóciós leírás_Hotel Aphrodite Promóció 
 

 

II. számú melléklet: 
 

KEDVES VÁSÁRLÓNK! 

Köszönjük, hogy vásárlásoddal megtiszteltél bennünket, gratulálunk új készülékedhez! 

Ahhoz, hogy a 4*-os zalakarosi Aphrodite Hotel 40 000,- Ft értékű utalványát eljuttassuk számodra, kérünk, hogy 
az alábbi adatbekérő nyilatkozatot olvashatóan töltsd ki és a kapott, számla fotójával együtt, küldd el számunkra a 
hotel.utalvany@euronics.hu e-mail címre. Kérjük, hogy az adatbekérő nyilatkozat kitöltése előtt olvasd el 
figyelmesen a személyes adataid kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatónkat, mivel az utalvány igénybevétele 
személyes adatok kezelésével jár.  

Végső beküldési határidő: 2023. április 16. 

Vásárló neve  

Számla sorszáma  

Vásárlás dátuma  

Hozzájárulás 
adatkezeléshez 

Kijelentem, hogy a fent megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 
Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem és a személyes 
adataim kezeléséről szóló megfelelő tájékoztatást megkaptam. erre figyelemmel 
hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a Vöröskő Kft. kezelje.  

Aláírás  

TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

A Vöröskő Kft. az alábbiak szerint kezeli az Ön fenti személyes adatait: 

1./ Az adatkezelés célja: A szerződéskötés igazolása és a Hotel utalványának eljuttatása az érintett részére. 

2./ Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, figyelemmel arra, hogy az érintett hozzájárulását adta 
személyes adatai 1. pontban megjelölt célból történő kezeléséhez; erről a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja rendelkezik. 

3./ Az adatkezelés időtartama: A Vöröskő Kft. a személyes adatokat 2024. február 28. napjáig kezeli. 

4./ Az adatkezelő személye: Vöröskő Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36., cg: 19-09-513341, mail: 

hotel.utalvany@euronics.hu). 

5./ Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai: Adatvédelmi tisztviselő: Erdős Dániel. Elérhetőségei: 
levelezési címe: 8200 Veszprém, Pápai út 36., e-mail cím: erdos.daniel@euronics.hu, telefonszám: +36/1/411-

8434 és +36 20 890 0100). 

6./ A személyes adatok technikai védelme: A Vöröskő Kft. a személyes adatokat technikai és szervezési 
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Vöröskő Kft. a személyes adatokat a székhelyén őrzi.  

8./ Az érintettek jogai és érvényesítésük: Az érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett 
kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az 
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha 
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 
hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek 
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok 
tárolásának tervezett időtartama; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

mailto:hotel.utalvany@euronics.hu
mailto:hotel.utalvany@euronics.hu
mailto:erdos.daniel@euronics.hu


Promóciós leírás_Hotel Aphrodite Promóció 
 

rendelkezésére bocsátja. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett 
jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség, vagy az érintett visszavonja az adatkezelés alapját 
képező hozzájárulását, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az 
adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a 
személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. 
Jogorvoslati lehetőségek: Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 
1363 Budapest, Pf.: 9. telefon: 0613911400, fax: 0613911400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: 
www.naih.hu). Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az 
adatkezelő által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, 
sérelemdíjat követelhet. 

Az adatkezelő adatkezelési tájékoztatója a  https://euronics.hu/adatkezelesi-tajekoztato   címen érhető el. 
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