Piros, Fehér, Zöld Nyereményjáték
játékszabályzat és adatvédelmi
tájékoztató
A jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat)
meghatározott „Piros, Fehér, Zöld Nyereményjáték” (továbbiakban: Nyereményjáték)
szervezői (továbbiakban együttesen: Szervezők):
a Bábolna Bio Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 6., cégjegyzékszáma: 01-09167448, adószáma: 10767692-2-42, képviseletében eljár Daru János);
a Cerbona Élelmiszergyártó Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 7.,
cégjegyzékszáma: 01-09-899963, adószáma: 14349229-2-41, képviseletében eljár Mészáros
Tamás);
a CERES Sütőipari Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Reptéri út 1., cégjegyzékszáma: 08-10001793, adószáma: 13597821-2-08, képviseletében eljár Mikos István és Ambrus Piroska
Nóra);
a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.,
cégjegyzékszáma: 13-09-067506, adószáma: 10886861-2-44, képviseletében eljár Matskási
Zoltán);
a Detki Keksz Édesipari Kft. (székhelye: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos út 178.,
cégjegyzékszáma: 10-09-020783, adószáma: 11160500-2-10, képviseletében eljár Pavlova
Olga);
a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. (székhelye: 5540 Szarvas, Ipartelep 531/1.,
cégjegyzékszáma: 04-10-000696, adószáma: 102596669-2-04, képviseletében eljár Erdélyi
István);
a Globus Konzervipari Zrt. (székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92.,
cégjegyzékszáma: 09-10-000501, adószáma: 10874406-2-09, képviseletében eljár
Vajdahunyadi Csaba);
a Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt. (székhelye: 2821 Gyermely, Bajnai út 1., cégjegyzékszáma:
11-10-001362, adószáma: 10467024-4-11, képviseletében eljár: Káhn Norbert);
a Gyulahús Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9., cégjegyzékszáma: 0409-012216, adószáma: 24229342-2-04, képviseletében eljár: Daka Zsolt);
a Hajnal Húskombinát Kft. (székhelye: 9061 Vámosszabadi, Hild J u 13-15.,
cégjegyzékszáma: 08-09-016441, adószáma: 14334043-2-08, képviseletében eljár: Hajnalné
Raucsik Krisztina);

a Koch’s Torma Hungária Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza I. kerület 241.,
cégjegyzékszáma: 03-09-100040, adószáma: 10454187-2-03, képviseletében eljár: Ujházi
Anita);
a Mary-Ker Pasta Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bem u. 9., cégjegyzékszáma: 13-09131053, adószáma: 14882759-2-13, képviseletében eljár Hajduné Reinwald Anita);
a Nádudvari Élelmiszer Kft. (székhelye: 4181 Nádudvar, Gutenberg u. l sz.,
cégjegyzékszáma: 09-09-003140, adószáma: 11156026209, képviseletében eljár
Volosinovszki János)
a Pölöskei Italgyártó Kft. (székhelye: 8929 Pölöske, Petőfi utca 1., cégjegyzékszáma: 20-09076051, adószáma: 24159799-2-20, képviseletében eljár Mojzes István);
a Sofidel Hungary Kft. (székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 159., cégjegyzékszáma:
11-09-024281, adószáma: 25487293-2-11, képviseletében eljár: Carlo Ferrero);
a Szatmári Konzervgyár Kft. (székhelye: 4762 Tyukod, Bem út 85., cégjegyzékszáma: 1509-063976, adószáma: 12109010-2-15, képviseletében eljár: Zsoldos Marianna);
a Szerencsi Bonbon Kft. (székhelye: 3900 Szerencs, Gyár út 22., cégjegyzékszáma: 05-09004737, adószáma: 11387303-2-05, képviseletében eljár: Kratochvíla Valéria);
a Univer Product Zrt. (székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., cégjegyzékszáma: 0310-100244, adószáma: 11576228-2-03, képviseletében eljár Molitórisz Károly);
az U és U Édesipari Termékgyártó Kft. (székhelye: 2651 Rétság, Ipari park 1.,
cégjegyzékszáma: 12-09-009627, adószáma: 25721971-2-12, képviseletében eljár Urbánné
Szegedi Andrea).
A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. (székhely: 2541, Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 105.
Cg.: 11-09-016954; továbbiakban: Magyar Termék), mint adatkezelő közreműködik a
Nyereményjáték lebonyolításában.
A szervezés során a Tricky Communications Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bercsényi u. 12.,
Cg. 01-09-986422), mint adatfeldolgozó közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában.
A Magyar Termék és a Tricky Communications Kft. a továbbiakban együttesen: Lebonyolítók.
JÁTÉKSZABÁLYZAT
I. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 16.
életévüket, a jelen Szabályzat elfogadásával regisztrálnak a Nyereményjáték weboldalán és
megfelelnek az abban foglalt követelményeknek.
A Nyereményjáték weboldala a www.spar.amagyartermek.hu weboldal.

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a
Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan
vagy nem adták meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők és Lebonyolítók alkalmazottai, valamint
ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
II. Határidők
A Felhasználó felelőssége, hogy a weboldalt, valamint az általa a regisztráláskor megadott email címre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítéseket kellő
időben figyelemmel kísérje.
A Szervezők és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő
következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók
részére.
III. Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2019. március 14. 00:00 órakor kezdődik és - 2019. április 10. 23:59 órakor
zárul. A Felhasználóknak ezen időszak alatt van lehetőségük arra, hogy regisztráljanak a
Nyereményjátékban.
IV. A Nyereményjáték menete
A Felhasználók a weboldalon nevük és e-mail címük megadásával regisztrálhatják magukat a
Nyereményjátékba.
1. A Felhasználóknak vásárolnia kell 2019. március 14. és április 10. között legalább 1 db, a
promócióban résztvevő, valamely magyar termék, hazai termék vagy hazai feldolgozású termék
védjeggyel ellátott terméket (továbbiakban: Védjegyes terméket) a SPAR vagy INTERSPAR
áruházakban.
2. A Felhasználóknak regisztrálnia kell a www.spar.amagyartermek.hu oldalon, majd
feltöltenie a vásárlást igazoló blokk AP kódját / a vásárláskor kapott számla sorszámát, valamint
a vásárlás dátumát és időpontját az instrukciókat követve. A Felhasználóknak a vásárlást
igazoló blokkot vagy számlát minden esetben meg kell őrizniük a nyereményjáték végéig.
3. A feltöltött Védjegyes termékeket a Nyereményjáték weboldalán piros-fehér-zöld
tenyérlenyomatokból álló, szív alakú grafikák (továbbiakban: Magyar Szívek) reprezentálják.
1 db Védjegyes termék feltöltése esetén 1 db Magyar Szív kerül jóváírásra a felhasználó
profiloldalán. A Felhasználók feladata a Magyar Szívek gyűjtése. Az összegyűjtött Magyar
Szívek számát a Felhasználók saját profiloldalukon tudják követni. 1 szívvel (1 db termék
vásárlása esetén) már részt vesznek a napi és heti nyeremények sorsolásán, 3 szív összegyűjtése
(min. 3 db termék vásárlása esetén) pedig a fődíj sorsolásán is.

4. Minél több Magyar Szívet gyűjt a Felhasználó, arányosan annál nagyobb eséllyel indul a
napi, a heti nyeremények és a fődíj sorsolásán.
A Felhasználó bármikor tájékozódhat a játék részleteiről a Nyereményjáték weboldalán
található játékszabályzat által.
A Nyereményjátékban nem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más
személy.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a
Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a
szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.
V. Nyeremények, sorsolás
A nyeremények sorsolását a Lebonyolítók számítógépes algoritmus segítségével
véletlenszerűen végzik. A Nyereményjátékban a Lebonyolítók megfelelő számú, így minden
nyereményre egy nyertest sorsolnak ki a Felhasználók közül. A nyertesnek először kisorsolt
Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni.
A Nyereményjáték nyereményeit a Lebonyolítók annak időtartama alatt, valamint annak
időtartama után, 2019. április 11-ig sorsolják ki. A Lebonyolítók e-mailben értesítik a
nyerteseket.
A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek
szert:



Összesen 105 db nyeremény (56 napi, 48 heti, 1 fődíj)
Napi nyeremények: napi 2 db, összesen 56 db Magyar Termék ajándékcsomag
A Magyar Termék ajándékcsomag tartalma:
FELAJÁNLÓ



TERMÉK

DB

Bábolna Bio Kft.

Biostop élelmiszermoly csapda 2 db

1

Cerbona Kft.

Cerbona müzli szelet 20g

1

Ceres Zrt.

Frizbi és zsírkréta csomag

1

Globus Zrt.

Globus Szuperédes kukorica 340g/285g

1

Gyermelyi Zrt.

Gyermelyi 4 tojásos Spagetti 500g

1

Mary-Ker Pasta Kft.

Mándy-féle 8 tojásos eperlevél 200g

1

Sofidel Hungary Kft.

Forest Bianka classic 100 papír zsebkendő

1

Szatmári Konzervgyár Kft.

370 ml Rege chili paprika csípős, ecetes 340/180g

1

Szerencsi Bonbon Kft.

Szerencsi RETRO étcsokoládé 38g

1

Heti nyeremények: heti 12 db, összesen 48 db
TERMÉK
Sencor hajszárító

DARAB/HÉT
3

DARAB
12



Momert konyhai mérleg

3

12

Philips kenyérpirító

3

12

Bosch botmixer

3

12

ÖSSZESEN HETI NYEREMÉNYEK

12

48

Fődíj: 1 db Electrolux hűtőszekrény

Napi nyeremények sorsolása:
 1-14. napi ajándékcsomag: 2019. március 21.
 15-28. napi ajándékcsomag: 2019. március 28.
 29-42. napi ajándékcsomag: 2019. április 4.
 43-56. napi ajándékcsomag: 2019. április 11.
Heti nyeremények sorsolása:
 1. heti sorsolás: 2019. március 21.
 2. heti sorsolás: 2019. március 28.
 3. heti sorsolás: 2019. április 4.
 4. heti sorsolás: 2019. április 11.
Fődíj sorsolása: 2019. április 11.
A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervezők és Lebonyolítók fenntartják. Egy
Felhasználó csak egy nyereményre jogosult. Amennyiben egy Felhasználó több nyereményre
is kisorsolásra kerülne, úgy a magasabb szintű nyereményre jogosult.
A napi és heti nyeremények nyerteseinek névsorát hetente, a sorsolásokat követően, a fődíj
nyertesének nevét pedig a játék lezárulta után, a sorsolást követően tesszük közzé a
www.spar.amagyartermek.hu oldalon.
VI. Nyeremény átvétele
A nyertes Felhasználókkal a Lebonyolítók regisztrációkor megadott elérhetőségükön, emailben veszik fel a kapcsolatot.
A nyertes Felhasználók a nyeremény átvételéhez kötelesek fotót küldeni a Lebonyolítóknak a
vásárlást igazoló blokkot vagy számláról. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált
blokkok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok
érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban
felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú döntése az irányadó. A Lebonyolító a
blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét
azzal, hogy a blokk tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki az eredeti blokkot felmutatja.
Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legkésőbb 2019. április
26-ig nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a
nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki az e-mailben leírtak szerint, a fenti
határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal, jelen Szabályzat elfogadásával

kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési,
megtérítési, illetve egyéb igényéről.
A Lebonyolítók vállalják a nyeremények eljuttatását a nyertesek részére legkésőbb 2019. június
15-ig.
Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen,
úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak
törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.
A Szervezők vállalják, hogy kifizetik a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót
vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték
kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.
VII. Felhasználó kizárása a játékból
A Szervezők és Lebonyolítók jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel,
kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a
Nyereményjátékból:
- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így
különösen, ha nem töltötte be a 16. életévét vagy regisztrációja más okból nem felel
meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;
- aki a Szervezők vagy a Lebonyolítók alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.
§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a
Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos
érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban, így különösen, de nem
kizárólagosan akkor, ha a játék teljesítéséhez különös előnyt biztosító segédeszközt vesz
igénybe;
- aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Lebonyolítók által kért
információkat, nyilatkozatokat nem, illetve nem határidőben adta meg;
- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítókkal;
- aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Lebonyolítók részére, vagy
szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós
Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti
Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként; valamint
- akit, illetve amelyet a Szervezők vagy a Lebonyolítók egyéb okból jónak látnak törölni,
így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy
nyilatkozataival sérti a Szervezők vagy a Lebonyolítók jogos gazdasági érdekeit.
A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy
amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők vagy a Lebonyolítók
tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került,
úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Lebonyolítóknak, valamint köteles a
Lebonyolítóknak a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervezők és a Lebonyolítók fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó
helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de erre nem
kötelezhetőek.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve
információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők és a Lebonyolítók a lehetőségeikhez
képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra
jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett
észrevételeket, információkat a szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni.
A Szervezők és a Lebonyolítók attól függetlenül jogosultak dönteni a kizárásról, hogy az arra
okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után
merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2019. április
26-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek és a Lebonyolítóknak nem áll
módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.
VIII. A Szervezők és a Lebonyolítók felelőssége
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők és a Lebonyolítók nem szavatolják a
Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték
felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők és a Lebonyolítók a Nyereményjáték,
valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges
zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek.
A Szervezők és a Lebonyolítók kizárnak mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a
Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
IX. Egyéb rendelkezések
A Szervezők és a Lebonyolítók fenntartják a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat
módosításáról a Lebonyolítók a Nyereményjáték weboldalán értesítik a Felhasználókat.
A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság,
illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos
illetékességgel.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
X. Adatvédelmi nyilatkozat
A Szervezők és a Lebonyolítók az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. §
paragrafusa, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatják a Felhasználót, hogy a
Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők és a Lebonyolítók által kért adatainak
szolgáltatása önkéntes.
A Nyereményjáték során a Szervezők és a Lebonyolítók a Felhasználó hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) bek. a) pont), valamint a Szervezők, a Lebonyolítók és a Felhasználó jelen Szabályzat
szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) miatt kezelik a
Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az
esetleges nyeremény átadása érdekében:
- név,
- e-mail cím,
- telefonszám,
- értesítési cím, és
- Facebook azonosító.
A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének,
telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben
megismerhessék.
Az adatokat kizárólag a Szervezőknek és a Lebonyolítóknak a Nyereményjáték lebonyolításáért
felelős munkatársai ismerhetik meg.
A Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Szervezők és a Lebonyolítók
mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató, valamint a nyeremények átadásáért
felelős partnereihez annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan
tárolásra kerüljenek. Továbbá a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesek nevét a
Facebookon megismerhessék, közzétegyék, továbbá hozzájárul ahhoz is, hogy saját nyilvános
Facebook profilja a Nyereményjátékban láthatóvá válik a Facebookon keresztül.
A Szervezők és a Lebonyolítók tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjáték weboldala
sütiket (cookie) használ. A Nyereményjáték weboldalának használatával, illetve a honlap
cookie beállításainak elfogadásával és mentésével a Felhasználó jóváhagyja a cookie-k
használatát.
A cookiek számos feladatot látnak el, amelyek közül weboldal az alábbi funkciók miatt veszi
igénybe őket.
1) Weboldal működéshez elengedhetetlen cookie-k: azt a feladatot látják el, hogy a
Felhasználó böngészője emlékezzen arra, hogy a weboldalt milyen cookiebeállításokkal látogatta meg, mely cookie-kat engedélyezte. Ezek a cookie-k kizárólag
a Felhasználó számítógépén hozzáférhetőek és nem tárolnak személyes jellegű
információt, csak a vonatkozó beállítást.

2) Weboldal működésének elemzéséhez szükséges cookie-k: ahhoz szükségesek, hogy a
felhasználók szokásait elemezve fejleszteni tudjuk az oldal működését, felépítését.
Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, úgy ezeket az adatokat a weboldal
üzemeltetői, fejlesztői is megismerhetik. Az elemzés elkészítésére a Google Analytics
adatkezelési tájékoztatója az irányadó, az elemzéshez ezen szolgáltatást vesszük
igénybe. Ennek keretében a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbi információk
adatkezelő általi kezelését engedélyezheti: életkor, nem, IP cím, földrajzi adatok (hely,
nyelv), hálózat, böngésző, eszköz, érdeklődési kör. A továbbított adatokat kizárólag a
honlap üzemeltetője, valamint az üzemeltetéshez, karbantartásához és fejlesztéséhez
igénybe vett adatfeldolgozók jogosultak megismerni.
Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb
a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a
Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.
Hozzájárulását a Felhasználó a honlapon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint
írásban, a Lebonyolítók lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is
visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó személyes
adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve
intézheti.
A Szervezők és a Lebonyolítók tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a
Szervezőktől és a Lebonyolítóktól személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, korlátozását, illetve adatainak
a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat
személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők vagy
a Lebonyolítók. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által
feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban
biztosított jogorvoslati lehetőségek, így jogosult bíróság előtt érvényesítheti jogait és a
jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a
Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült
megnyugtató módon rendeznie a Szervezőkkel, Lebonyolítókkal vagy egyébként a Felhasználó
bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem
adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt
adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a
Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

1. számú melléklet:
A Nyereményjátékban résztvevő termékek listája:
Cégnév
U és U Kft.

Promócióban résztvevő védjegyes termékek (kiszereléssel)
Urbán kakaós-tejkrémes nápolyi 160g
Urbán Kakaós-kókuszos nápolyi 160g
Urbán Kakaós nápolyi 180g
Urbán Citrom ízű nápolyi 180g
Parány ét 200g
Urbán Mini vanília ízű karika 160g
Urbán Mini vanília ízű karika hozzáadott cukor nélkül 160g
Kakaós krémmel töltött ostya hozzáadott cukor nélkül 180g
Kakaós étbevonómasszával mártott, kakaós krémmel töltött ostya
hozzáadott cukor nélkül 200g
Citrom ízű krémmel töltött ostya hozzáadott cukor nélkül 180g
Urbi sajtostallér 100g
Univer Product Zrt. Univer majonéz 420g flakonos
Mary-Ker Pasta Kft Mándy-féle 8t. Csiga 200g
Mndy-féle 8t. Eperlevél 200g
Mándy-féle 8t. Tarhonya 200g
Mándy-féle 8t. Boglyas cérna 200g
Mándy-féle 8t. Boglyas metélt 200g
Mándy-féle 8t. Gyufa 200g
Dunakeszi 4t. Fodros nagykocka 500g
Dunakeszi 4t. Fodros rövidmetélt 500g
Dunakeszi 4t. Csiga 400g
Dunakeszi 4t. Csipet tarhonya 500g
Dunakeszi 4t. Spagetti 500g
Dunakeszi 4t. Szarvacska 500g
Dunakeszi 4t. Tarhonya 500g
Pölöskei Italgyártó Pölöskei vadmálna gyümölcsszörp 1l pet
Kft
Pölöskei málna gyümölcsszörp 1l pet
Pölöskei narancs light 1l pet
Pölöskei málna light 1l pet
Pölöskei kaktusz szörp 1l PET
Pölöskei bodza gyümölcsszörp 1l pet
Pölöskei szamóca gyümölcsszörp 1l pet
COCA-COLA HBC 1.5 PET X6 NAQ SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVÍZ
MAGARORSZÁG
KFT
1.5 PET X6 NAQ ENYHE ÁSVÁNYVÍZ
1.5 PET X6 NAQ MENTES ÁSVÁNYVÍZ
500 PET X6 NATURAQUA MENTES ÁSVÁNYVÍZ
500 PET X6 NATURAQUA SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVÍZ
Detki Keksz Kft
Mese Mézes linzer narancs-gyömbér 160g
Mese mézes linz tej félig mártva 200g
Mese mézes linz étbev félig mártva 200g
Fruity crunchy erdeigyüm.étbev. Teasüt. 500g
Coco Crunchy kókuszos étbev. teasüt. 500g
Mini Fahéjas karika 700g
Mini duplakakaós karika 700g
Édes cukormentes édes omlós keksz 200g

EAN kód
5997443314113
5997443314120
5997443313888
5997443313895
5997443313901
5997443312614
5997443313925
5997443313888
5997443313901
5997443313895
5997443320107
5997010304561
5997490111321
5997490111369
5997490111345
5997490112519
5997490112878
5997490113738
5997490112038
5997490114766
5997490114759
5997490114773
5997490112045
5997490112052
5997490112069
5999559163128
5999884184317
5999559163180
5999559163111
5999559160028
5999884184355
5999884184324
5449000094858

5449000128195
5449000094896
42099321
42099307
5997380362697
5997380362666
5997380362727
5997380350991
5997380350465
5997380368194
5997380351110
5997380360327

Bábolna Bio Kft

Globus Zrt.
Koch's Torma Kft

Sofidel Hungary
Kft.

Édes cukormentes kakaós omlós keksz 180g
Édes cukormentes kókuszos omlós keksz 180g
Detki KeXchips Sonkás ízű gluténmentes 75g
Detki KeXchips Sajtos gluténmentes 75g
Detki KeXchips hagymás-tejfölös gluténment 75g
Detki Kréker Tengeri sós 100g
Detki Kréker Sajtos 100g
Detki Kréker Hagymás- Tejfölös 100g
Detki Kréker Gyerekeknek SAJTOS 100g
Detki Kréker Gyerekeknek PIZZÁS 100g
Biostop csótánycsapda 2 db
Biostop élelmiszermoly csapda 2 db
Biostop ruhamoly csapda 2 db
Protect csótány és hangyairtó aeroszol 400 ml
Protect fáraóhangyairtó csalétek 3 db
Protect rágcsálóirtó pép 150g
GLOBUS Szuperédes kukorica 340 g/285 g
Koch's Asztali Torma 200g
Koch's Tejszínes Tormakrém 190g
Koch's Almás Torma 200g
Koch's Majonézes Torma 200g
Forest Bianka Aloe 100 db-os, 3 rétegű papír zsebkendő

Forest Bianka Classic 100 db-os, 3 rétegű papír zsebkendő
Forest Bianka Méz-mandula 100 db-os, 3 rétegű papír zsebkendő
Forest Bianka Levendula 100 db-os, 3 rétegű papír zsebkendő
Hajnal Húskombinát Csécsi szalonna pultos
Kft.
Nádudvari
Nádudvari félzsíros túró 450 g
Élelmiszer Kft.
Nádudvari félzsíros túró 250 g
Nádudvari zsírszegény túró 250 g
Nádudvari natúr vajkrém 180 g
Nádudvari magyaros vajkrém 180 g
Nádudvari snidlinges vajkrém 180 g
Nádudvari házias körözött 150 g
Nádudvari csípős körözött 150 g
Nádudvari metélőhagymás körözött 150 g
Nádudvari sertésmájas 110 g
Nádudvari majorannás májas 110 g
Nádudvari snidlinges májas 110 g
Nádudvari borjúmájas 90 g
Nádudvari csemege debreceni kolbász 300 g
Nádudvari rántott csirkemell 600 g
Nádudvari rántott karaj 600 g
Nádudvari hamburger 1000 g
Nádudvari marhaburger 500 g
Nádudvari rántott csirkemáj 500 g
Nádudvari csevapcsicsa 450 g
Nádudvari májgombóc levesbetét 250 g
Nádudvari húsgombóc levesbetét 250 g
Nádudvari rántott trappista sajt 450 g
Nádudvari rántott mozzarella snack 350 g

5997380360334
5997380360341
5997380351950
5997380351202
5997380351219
5997380351172
5997380351233
5997380351257
5997380351189
5997380351196
5997378712121
5997378712107
5997378710110
5997378740377
5997378740162
5997378771760
5998304295442
5997420110509
5997420113401
5997420118109
5997420110202
5997892503021
5997892500426
5997892505766
5997892513792

5998202941458
5998202940260
5998202940277
5998202942349
5998202942356
5998202942363
5998202942370
5998202942387
5998202942394
5998202961609
5998202961616
5998202961623
5998202962477
5998202960909
5998202960657
5998202961166
5998202962026
5998202961951
5998202962798
5998202960688
5998202960589
5998202960572
5998202961708
5998202962064

Szerencsi Bonbon

Ceres Zrt.

Gyulahús Kft.
Gyermelyi Zrt.

Nádudvari rántott camembert sajt 350 g
Nádudvari rántott brokkoli 450 g
Nádudvari rántott karfiol 450 g
Nádudvari rántott gomba 400 g
Nádudvari rántott zöldséggolyó 450 g
Nádudvari túrógombóc tejfölös töltelékkel 300 g
Nádudvari mini túrógombóc 240 g
Nádudvari gyorsfagyasztott szilva töltelékes gombóc 450 g
Nádudvari gyorsfagyasztott mogyorókrémes gombóc 350 g
Nádudvari túrófánk joghurtos töltelékkel 300 g
Nádudvari túrófánk sárgabarckos töltelékkel 300 g
Állat ABC 40% kakaó 20g
Vársorozat 40% kakaó 20g
Szerencsi ÉT Retro 38g
Szerencsi TEJ Retro 38g
Szerencsi Macskanyelv minőségi tej- és étcsokoládé desszert 100g
Szerencsi Kézműves Mogyorós tejtábla 200g
Szerencsi Konyhatündér tortadara színes 70g
Szerencsi Konyhatündér kakaós tortadara 70g
Szerencsi Konyhatündér ét tortabevonó 100g
Szerencsi Konyhatündér tej tortabevonó 100g
Bükki parasztkenyér 1000g
Bükki parasztkenyér 500g
E-free toast szeletek 12% teljes kiőrlésű tönkölyliszttel 550g
Napkalács 400 g
NewLine Maglisztes toast kenyér 350 g
NewLine Szénhidrátcsökkentett toast kenyér 300 g
Slimmm szénhidrátcsökkentett szeletek 17% tk. búzaliszttel 300g
Slimmm toast kenyér 250g
Teljes kiőrlésű toast kenyér 500g
NewLine Tönkölybúza kenyér 350g
Gyulai májas 125 g
Spar diákcsemege 250 g
Donna Pasta 1 tojásos Penne Rigate (Tollhegy) 500g
Donna Pasta 1 tojásos Reginelle (Fodros nagykocka) 500g
Donna Pasta 1 tojásos Spaghetti 500g
Gyermelyi 4 tojásos Copfocska 500g
Gyermelyi 4 tojásos Csavartcső 500g
Gyermelyi 4 tojásos Csusza 500g
Gyermelyi 4 tojásos Cérnametélt 500g
Gyermelyi 4 tojásos Dörzstarhonya 500g
Gyermelyi 4 tojásos Fodros nagykocka 500g
Gyermelyi 4 tojásos Hosszúmetélt 500g
Gyermelyi 4 tojásos Kagyló 500g
Gyermelyi 4 tojásos Kiskagyló 500g
Gyermelyi 4 tojásos Kiskocka 500g
Gyermelyi 4 tojásos Makaróni 500g
Gyermelyi 4 tojásos Nagykocka 500g
Gyermelyi 4 tojásos Orsó 500g
Gyermelyi 4 tojásos Rövidmetélt 500g
Gyermelyi 4 tojásos Spagetti 500g
Gyermelyi 4 tojásos Szarvacska 500g

5998202961883
5998202960473
5998202960466
5998202961685
5998202961463
5998202962545
5998202962538
5998202962514
5998202962521
5998202962934
5998202962941
5998143101164
5998143101324
5998143101126
5998143112917
5998143105209
5998143112634
5998143112054
5998143112030
5998143111934
5998143111910
5998703503452
5998703503483
5998703533138
5998703521807
5998703529032
5998703536122
5998703536085
5998703538997
5998703533114
5998703505456
5998001656164
5998001655181
5997132558477
5997132558507
5997132558491
5997132506638
5997132506621
5997132559573
5997132506430
5997132559535
5997132506690
5997132506447
5997132506591
5997132506560
5997132506522
5997132506416
5997132506515
5997132506614
5997132506546
5997132506423
5997132506584

Gallicoop Zrt
Szatmári
Konzervgyár Kft.

Cerbona Kft.

Gyermelyi 4 tojásos Tarhonya 500g
Gyermelyi 8 tojásos Csiga 250g
Gyermelyi 8 tojásos Csipet 250g
Gyermelyi 8 tojásos Cérnácska 250g
Gyermelyi 8 tojásos Eperlevél 250g
Gyermelyi 8 tojásos Gyufametélt 250g
Gyermelyi 8 tojásos Szélesmetélt 250g
Gyermelyi Fehér kenyérliszt 1kg
Gyermelyi Germi tojás nélküli spagetti 400g
Gyermelyi Germi tojás nélküli szarvacska 400g
Gyermelyi Germi tojás nélküli tarhonya 400g
Gyermelyi Prémium Lasagne 500g
Gyermelyi finomliszt 1kg csomagolt
Gyermelyi négytojásos ÁBC tészta 500g
Gyermelyi rétesliszt 1kg csomagolt
Gyermelyi étkezési búzadara 1kg csomagolt
Vita Pasta Fodros nagykocka 500g
Vita Pasta Masni 500g
Vita Pasta Orsó 500g
Vita Pasta Penne 500g
Vita Pasta Spagetti 500g
Vita Pasta Zöldséges orsó 500g
Vita Pasta Zöldséges penne 500g
Vita Pasta durum szarvacska
Kőrös pulykamell sonka 100g
370 ml Rege Chili paprika csípős, ecetes 340/180g

5997132506669
5997132504054
5997132504016
5997132504009
5997132504023
5997132504047
5997132504061
5997132563570
5997132564263
5997132564300
5997132564324
5997132560043
5997132505006
5997132506607
5997132505037
5997132505020
5997132559047
5997132559054
5997132559023
5997132559061
5997132559016
5997132559030
5997132559078
5997132565086
5995885812747
5998094553685

720 ml Rege ecetes Almapaprika csípős 680/350g
720 ml Rege Hagymás lecsó 40% paprikával 680g
720 ml Rege párolt Vöröskáposzta 710/500g
720 ml Meggybefőtt magozott 700/350g
720 ml Körtebefőtt 700/400g
720 ml Meggyszósz (magozott meggy kókusztejes mártásban)
720 ml Rege uborkasaláta
720 ml Almaszósz (almadarabok kókusztejes mártásban)
Cerbona csokoládés müzli 200g
Cerbona áfonyás müzli 200g
Cerbona étcsokoládés müzli 200g
Cerbona almás müzli 200g
Cerbona kókuszos müzli 200g
Cerbona meggyes müzli 200g
Cerbona epres müzli 200 g
Cerbona mézes müzli 200g

5998094553272
5998094543143
5998094555511
5998094511357
5998094513504
5998094514549
5998094550547
5998094513450
5998400393837
5998400373969
5998400305137
5998400375543
5998400375352
5998400393851
5998400305830
5998400373815

