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A Komplexlabor által meghirdetett, illetve megrendezésre kerülő szakmai rendezvényen az eseményre 
a megjelölt űrlap kitöltésével jelentkezők közül kiválasztott 10 fő a következő feltételek teljesítése és 
betartása esetén vehet részt: 

A rendezvényre való jelentkezés a Komplexlabor Facebook és Instagram oldalon történő felhívás 
keretein belül található űrlap kitöltésével lehetséges.  

Csak azok a személyek vehetnek részt az eseményen, akik a részvétel biztosításához szükséges 
adataikat megadták, és akiknek a jelentkezését a Komplexlabor visszaigazolja. 

A regisztrációban az alábbi adatok megadása kötelező: 

- résztvevő teljes neve 

- elérhetőségi email cím  

- telefonszám (visszaigazolás, egyeztetés céljára) 

A kérdőív az alábbi kérdéseket tartalmazza, amelyek megválaszolása feltétel a jelentkezéshez: 

Ismeri a ZO® termékcsaládot?               Igen-Nem  

Használt már korábban ZO® Skin Health terméket?                    Igen-Nem  

Amennyiben nem használt, szeretné megismeri?                         Igen - Nem  

Ön járt márt ZO® Skin Health bőrgyógyászati kezelésen?             Igen-Nem 

A résztvevő saját felelősségére vesz részt a szakmai programon. A regisztrációval egyidejűleg a 
Komplexlabor tájékoztatja a résztvevőket az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó 
információkról, amelyet a jelentkező a regisztrációval megerősíti.  

A Rendezvényre történő jelentkezés során ill. ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok 
kezelője a Komplexlabor. Az adatkezelés célja a részvétel biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a 
Résztvevő, mint érintett hozzájárulása.   

A Rendezvényen illetve a jelentkezés során megadott személyes adatok kezelésére a jelen 
Szabályzatban foglaltakon túlmenően a Komplexlabor Adatkezelési tájékoztatójában foglalt 
rendelkezések irányadók. A Jelentkező a regisztrációval kijelenti, hogy a Szervező Adatkezelési 
tájékoztatójában foglalt rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat elfogadja.  

Azáltal, hogy az Érdeklődő regisztrál, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzat 
rendelkezéseit.  

A Jelentkező az adott honlapot és közösségi felületeket saját felelősségére látogathatja. A Szervező 
nem vállal felelősséget a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek 
abból adódtak, hogy a Jelentkező nem a kellő körültekintéssel járt el. A Jelentkező köteles 



tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni. A Szabályzat a jelentkezési 
időtartama alatt elérhető a komplexlabor.hu oldalon a rendezvény napját követő 7 napig.   

A Jelentkező köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű 
használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Jelentkező köteles tartózkodni minden olyan 
tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.  

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a jelentkezés tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti 
lefolyásáért. Ha visszaélés, vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, 
elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni.   

A Szervező fenntartja a jogot a Jelentkezés megszakítására, felfüggesztésére.  

A jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a rendezvényen való részvétellel 
kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
rendes bíróságok jogosultak.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A 
megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Szabályzat közzétételével azonos helyeken 
és módon. A Szabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált 
érdeklődőket. Az érdeklődők ilyen esetben dönthetnek a részvétel folytatásáról, vagy a kilépésről.  

A jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor 
adott hozzájárulásnak, a jelen részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően 
használható fel.  

A rendezvényen a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Komplexlabor közösségi felületein közzé 
tegye nevüket, valamint a rendezvényről kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a 
komplexlabor.hu honlapon, valamint a Komplexlabor közösségi felületein, további nyomdai anyagokon 
minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben 
felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.  

 

Szeged, 2022.05.19. 
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