Auchan Tailor Made fogyasztói Játék hivatalos Szabályzata

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1.1. Az Essity Hungary KP, mint az alábbi Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője (székhely:
1021 Budapest, Budakeszi út 51., cégjegyzékszáma: 01 09 716945, adószám:
10187502-2-44, a továbbiakban: Szervező) kijelenO, hogy az általa szervezeP Játékban
kizárólag azon 18. életévüket betöltöP, magyar állampolgárok, a 3. pontban
meghatározoP személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban:
Játékosok) vehetnek részt, akik a 4. pontban megjelölt termékekből legalább 3000 Ft
(háromezer forint) értékben, bármilyen kiszerelésű a játékban résztvevő Zewa terméket
vásárolnak bármely magyarországi Auchan kereskedelmi üzletben vagy az Auchan áruház
online felületén a játék időtartama alaP és regisztrálják adataikat a
www.zewanyeremeny.hu oldalon, a vásárlást igazoló blokkon szereplő AP kódot vagy
online vásárlás esetében a szállítólevél utolsó 6 számjegyét a vásárlás időpontjával (év,
hónap, nap, óra, perc), a vásárlás helyével, valamint a vásárolt termék EAN kódjával
együP feltölOk a Kódfeltöltés menüpontban és elfogadják az egyedi véletlenszerűen
generált azonosító kódot (a továbbiakban együP: Pályázat). Figyelem: csak valamennyi
előbbi adat maradéktalan megadása esetén érvényes a Pályázat!
1.2. Az AP-kód egy egyedi azonosító, ami az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltünteteP 9
karakter maga az egyedi azonosító. (minta számsor: APA03100011). Ez a kód minden
egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. Jelen fenO kód
mintaként került megadásra, azt kérjük, ne töltse fel.
1.3. Az Auchan online szállítólevél esetében a számla utolsó 6 számjegyét szükséges
feltölteni.
1.4. Az azonosításra egyedi a rendszer által generált véletlenszerű azonosító kódok kerülnek
kiosztásra. Kérjük, ezeket minden esetben jegyezze meg (pl. nyomtassa ki, fényképezze le
telefonjával, vagy írja fel külön papírra), mert szükséges a nyeremények átvételéhez. A
kódok rögtön a blokk vagy szállítólevél feltöltése után generálodnak és megjelennek.
1.5. A Játékba a www.zewanyeremeny.hu oldalon az 1.1. pontban felsorolt adatok
megadásával regisztrálhatja Pályázatát a Játékos. Az oldalon meg kell adni a fenO
adatokat, majd a rendszer egy véletlenszerűen generált kódot biztosít a Pályázat
azonosítása végeP. Kérjük, minden esetben jegyezze meg a rendszer által generált
véletlenszerű azonosítót.
1.6. A Játék időtartama alaP egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot, azonban egy
vásárlás adatait csak egyszer lehet érvényesen feltölteni. Ha valaki több Pályázatot kíván
feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló blokkon vagy szállítólevélen dokumentált,
önálló vásárlás szükséges. Amennyiben azonos AP kód vagy szállítólevél, dátum és idő
adatok két külön vásárlást takarnak, a rendszer azt egy vásárlásként kezeli, a második
kódot ismételtnek veszi. Ezért amennyiben két vagy több különálló vásárlással venne
részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több mint
egy perc elteltével elvégezni. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezePen, feltétel

nélkül tudomásul veszi és elfogadja jelen Játék Szabályzatát és adatkezelési feltételeit
minden rendelkezésre kiterjedően.
A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló eredeO
blokkot vagy szállítólevelet a Játék lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül és azon
az AP kódot vagy a szállítólevélen szereplő kódot olvasható módon megőrizze, és azt a
Lebonyolító kérésére eredeOben bemutassa és átadja, az egyedi generált véletlenszerű
azonosítóval együP.
A Játékban nincsen külön regisztrációs ﬁók, a Játékos minden pályázatot külön tölt fel.
2.

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) a Maxxon Reklám Kh.
(székhely: 2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68., cégjegyzékszám: 13-09-158089, adószám:
24064442-2-13)

3. A játékból ki van zárva a Maxxon Reklám Kh., Essity Hungary Kh. valamennyi
munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásai, -értve ez alaP minden olyan személyt, aki az
Essity Hungary Kh. részére bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló
tevékenységet végez - szerződöP partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek
Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározoP közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK
A játékban bármely magyarországi Auchan kereskedelmi üzletekben forgalmazoP, vagy
az Auchan online felületén 2019. szeptember 02. - 2019. szeptember 29. közöP vásárolt
bármilyen kiszerelésű Zewa termékek vesznek részt, amelyekből a Játékosoknak a
Játékban történő részvételhez legalább 3000 Ft (háromezer forint) értékben kell
vásárolniuk. A részt vevő termékek teljes listáját jelen játékszabályzat I. számú Melléklete
tartalmazza.
5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
5.1. A Játék 2019. szeptember 02. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2019. szeptember 29.
napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019.
szeptember 29. 23 óra 59 perc 59 másodperc. A vásárlásokat ezen időszak alaP a
résztvevő üzletek nyitvatartási idejében lehet megtenni, az egyes üzletek nyitvatartási
ideje eltérő.
5.2.A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározoP valamennyi
üzleO célú juPatás kiosztásra/kisorsolásra kerül a Pályázatot eredményesen benyújtó
Játékosok közöP.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
6.1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alaP bármennyi Pályázatot feltölteni a megadoP
felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a
Lebonyolító az első feltöltöP Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot
tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el pályázatként és a Játék során további
Pályázatként nem veszi ﬁgyelembe.
A Játékban kizárólag a 2019. szeptember 02. és 2019. szeptember 29. közöP
megvásárolt, a promócióban részt vevő termékek blokkjával és szállítólevelével lehet
pályázni.
6.2. A Játékban csak a helyes, jelen Játékszabályzatnak megfelelő Pályázatok beküldői
vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miaP - így akár
szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miaP - nem valós
adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek ﬁgyelembe vételre
a Játékban.
Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak
nem felelnek meg, a Játékból automaOkusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok
számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk közöP a rendszer nem tesz
különbséget.
Egy Pályázatot egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer
tölthető fel. Egy Pályázatot a Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes
pályázatnak.
Nyertesség esetén az üzleO célú juPatás átvételére azon személy jogosult, aki az eredeO
nyertes blokkot vagy szállítólevelet a Lebonyolító részére előszőr bemutatja és átadja az
egyedi generált kóddal igazolja magát.
6.3. A Játékos köteles a Pályázatot tartalmazó eredeO blokkot vagy szállítólevelet a Játék
lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és a
Lebonyolítónak – kérés esetén – megfelelően bemutatni. Az üzleO célú juPatások
átvételének feltétele az adoP üzleO célú juPatás átvételére feljogosító Pályázatot
tartalmazó eredeO blokk vagy szállítólevél bemutatása és eljuPatása a Lebonyolító
részére és az egyedi generált kóddal való igazolás a Pályázat nyertessége esetén.
A nyerő blokk vagy szállítólevél eljuPatásának költsége nem terheli a Játék Szervezőjét,
sem Lebonyolítóját. Az eredeO nyertes blokkokat vagy szállítólevelet a nyertes Játékos
köteles a nyertességről való webes kiírást követő 10 munkanapon belül emailben vagy
postai úton bemutatni és nyilatkozni, hogy igényt tart-e a nyereményre és rendelkezik-e
az érvényes nyertes blokkal vagy szállítólevéllel. Ezt követően az eredeO nyertes blokkot
vagy szállítólevelet a megadoP határidőn belül, de legkésőbb a Játék lezárultát követő 30
naptári napon belül postai úton eljuPatni a Lebonyolító címére (levelezési cím: 2120
Dunakeszi Pf. 125.). A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy csak eredeO blokkot/
szállítólevelet fogad el! Amennyiben a blokk vagy szállítólevél nem olvasható, vagy egyéb
módon sérült, annak tartalma nem egyezik meg a blokkot/szállítóleveletkibocsátó áruház

kasszaprogramjában szereplő blokkmásolat vagy szállítólevél másolat tartalmával teljes
egészében és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem
olvasható (pl. AP kód, szállítólevél utolsó 6 számjegye, vásárlás időpontja stb.), vagy az
nem valós, a Lebonyolító jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból utólag is kizárni.
Bármilyen módon hamisítoP vagy manipulált blokkok vagy szállítólevelek érvénytelenek,
és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok és szállítólevelek
érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozoP kérdésekkel
kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú döntése az
irányadó. A Lebonyolító a blokkok és szállítólevelek tulajdonjogával kapcsolatban
felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a blokk vagy
szállítólevél tulajdonosának azt tekinO a jelen Szabályzat szerint, aki az eredeO blokkot
vagy szállítólevelet felmutatja.
6.4. A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb
gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtöP Pályázatok nyilvántartása
terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai,
adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely
jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a
Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolaO hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózaO leterheltség, a hálózaO
torlódás, a lefedePség, valamint a biztonságos hálózaO kapcsolat fenntartása.
A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és
kártérítési kötelezePséget kifejezePen kizár.
6.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végeP a Szervező vagy
Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely
okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzíteP feltételek bármelyikének, úgy az
érinteP Játékost a Játékból kizárhatja a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A
Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a
Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alaP
csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó proﬁllal, vagy hamis, vagy hamisítoP
blokkal vagy szállítólevéllel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak
minősülnek például a sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében
társult személyek, akik az üzleO célú juPatások megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alaP több személy teljesítményeit egyesíOk, és ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a Osztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen
személyeknek minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós
proﬁllal, hamis vagy hamisítoP blokkal vagy szállítólevéllel, Pályázatokkal vesznek részt a
Játékban abból a célból, hogy Osztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A
jelen pontban meghatározoP, és mindezeken túl az általában Osztességtelen magatartást
tanúsító, azaz a Játék végeredményét meg nem engedeP módon befolyásoló, vagy ezt

megkísérlő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő
partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.
6.6. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy
manipuláció, jogosulatlan Pályázaoeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek
gyanúja, továbbá a www.zewanyeremeny.huoldal rendszerébe történő bármilyen jellegű
illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a
Játékból az ezen OltoP mgatartást elkövető személyt, aki ezen magatartások valamelyikét
elköveO, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indoklás nélkül egyoldalú döntés
alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltöP Pályázatait részben vagy
egészben töröljék.
6.7.A Pályázatokat csak awww.zewanyeremeny.hu oldalán keresztül lehet feltölteni.
7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS
7.1. A Játék ideje alaP (4. pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi üzleO célú
juPatásokat nyerheOk meg.
•
•
•

Fődíj: 1 (egy) db 4 fő részére Hotel Cascade Resort Luxus családi pihenés (4 éjszaka,
teljes ellátással)
HeO nyeremény: hetente 1 (egy) darab a játék Időtartama alaP összesen: 4 (négy) db
Electrolux mosogép.
Napi nyeremény: naponta 1 (egy) darab, a játék időtartama alaP összesen: 28
(huszonnyolc) db Zewa ajándékcsomag
Nyereményekről részletek a szabályzat III.mellékletében megtalálhatóak

A napi és heO nyeremények előzetesen, véletlenszerűen kisorsolt időpontokhoz kötöPek,
így azok nem változtathatók.
A Fődíj a promóció lezárását követően kerül kisorsolásra az összes beérkezeP helyes
Pályázat közül.
Az üzleO célú juPatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más üzleO
célú juPatásra nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a
Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternaqv üzleO célú juPatást
ajánljanak fel a nyerteseknek, a meghirdeteP nyereménnyel azonos értékben azzal, hogy
azt a nyertes köteles elfogadni.
A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miaP, amely a
nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a
nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a
jelen Szabályzat szerinO nyeremények átadására vállal csak kötelezePséget. Az átadásra

kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a
nyereményt biztosítót terheli felelősség.
7.2. Sorsolás módja
A napi és heO nyerő időpontok sorsolására 2019. augusztus 28-án 14.00 órakor
közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Máté ViktorKözjegyző
Irodájában, 1065 Budapest Bajcsy Zsilinszky. út 61. 4/4. címen. A sorsolás nem nyilvános.
A Lebonyolító részére kisorsolt 28 db napi és 4 db heO nyerő időpont a közjegyző által
hitelesíteP okiraton kerül átadásra a Lebonyolítónak megismerés céljából.
A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra (nap, óra, perc) a véletlenszerűség
elvének megfelelően. A Játék folyamán, aki a nyerő percekben, vagy utána elsőként küld
be érvényes Pályázatot, üzleO célú juPatásban (7.1.) részesül az adoP napon
nyertesként.
A Lebonyolító a sorsoláson minden üzleO célú juPatás esetében egy időpontot sorsol. Az
előre sorsolt időpontok a Játékosok részére Otkosak.
Abban az esetben, amennyiben a napi és heO nyeremények nyerteseinek bármelyike
vagy az előbbi személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és
alaki feltételek valamelyikének, és így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló eredeO
blokkot vagy szállítólevelet nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől számítoP 10
munkanapon belül a Lebonyolító címére (2120 Dunakeszi Pf. 125), helyePe
tartaléknyertesként az időben közvetlenül utána beérkezeP érvényes Pályázat beküldője
válik jogosulPá az üzleO célú juPatásra, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat
valamennyi feltételének. A Fődíj, vagyis az 1 db 4 fő részére szóló Hotel Cascade Resort
családi pihenés sorsolására, a Játék lezárását követően, 2019. október 2-án, 14.00 órakor
közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Máté Viktor Közjegyző
irodájában a 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky u.61. 4/4 címen. A sorsoláson az összes
beküldöP érvényes Pályázat részt vesz. A Fődíj nyertese és a kisorsolásra kerülő 3
tartaléknyertes neve a közjegyző által hitelesíteP okiraton kerülnek átadásra a
Lebonyolító részére.
Abban az esetben, amennyiben a fődíj nyertese nem felel meg a jelen szabályzatban írt
személyi és alaki feltételek valamelyikének, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól
számítoP 10 napon túl nem elérhető, továbbá ha a vásárlást igazoló eredeO blokkot vagy
az emailben kapoP rendelés számot/azonosítót nem küldi meg a Lebonyolító általi
bekéréstől számítoP 10 munkanapon belül a Lebonyolító (2120 Dunakeszi, Pf. 125.)
címére, helyePe az első tartaléknyertes kerül értesítésre, majd azt követően sorrendben
a további tartaléknyertesek.
7.3. Egy adoP naptári napon érvényesen beküldöP Pályázat kizárólag az adoP naptári napon
érvényes, de a Játékosok egy napon belül jogosultak több pályázatot is feltölteni.

Amennyiben a Játékos további napokon is részt kíván venni a Játékban, úgy a Játék
időtartama alaP további Pályázatot szükséges beküldenie egy másik naptári napon.
Egy adoP naptári napon történő vásárlást a Játékos későbbi napon is feltölthet.
8. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA
A Játékban egy Játékos egyféle üzleO juPatásból maximum 1 (egy) darab nyeremény
megnyerésére jogosult, míg a Fődíjra minden kódfeltöltőnek esélye van a napi és heO
nyereményektől függetlenül.
9. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA
9.1.A Lebonyolító a 7.1. pontban megjelölt üzleO célú juPatások Nyerteseit a Játékosok jelen
Szabályzat szerinO kiválasztását követő napon, illetve héten a webes kiírás alapján
értesíO, a Játékos által a pályázat során egyedi generált kódok kerülnek feltüntetésre.
9.2. A Játékosoknak bizonyítható módon kizárólag a Pályázatból kitűnő adat szerinO
információból nyert adatokkal szükséges jelentkezniük a
jatekertesito@maxxonreklam.hu email címen, ahol további egyeztetés történik az üzleO
célú juPatások átvételének részleteiről (adategyeztetés, hely és időpont).
9.3. A Lebonyolító a 7.1. pontban írt üzleO célú juPatásokat a Játék lezártát követő 60 naptári
napon belül futárszolgálaPal és/vagy postai úton juPatja el az adoP Nyertesnek a Játékos
által írásban megadoP magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet
sikertelen, a Lebony olító azüzleO célú juPatás kézbesítését másodjára a Játékos
önköltségére tudja csak vállalni a fenO időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles
együPműködni annak érdekében, hogy az üzleO célú juPatás átvételére a futárszolgálat/
Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön.
Ha ezen együPműködési kötelezePségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a
üzleO célú juPatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító
terhére nem értékelhető. A Szervező és Lebonyolító az üzleO célú juPatás átvételére
újabb lehetőséget a második sikertelen kiküdést követően ,újabb lehetőséget nem tud
biztosítani. Ez követően a közponO irodában lehetséges az üzlet poliOkai célú juPatást
átvenni: Maxxon Reklám Kh 2120. Dunakeszi Széchenyi u. 68. a játék lezárultát követő 70
napig.
9.4. A Lebonyolító az ÜzleO célú juPatások nyerteseinek egyedi azonosító kódját a
www.zewanyeremeny.hu weboldalon közzéteszi.
9.5. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére az üzleO célú juPatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a nyerés
ténye esetén az elküldöP személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a
Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely
személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt,
Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

9.6.A Játékosok által megadoP postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a
kézbesítés/szállítás során keletkezeP károkért a Szervező és Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállal. A Nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget a Szervező
viseli.
10. ADÓZÁS
A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján
szervezeP promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében,
ﬁgyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú
mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül.
11. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A Játékról részletes információk a www.zewanyeremeny.hu weboldalon érhetők el. A Játékról
nem teljes körű információk érhetőek el a részt vevő boltokban elhelyezeP
reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezeP hirdetéseken keresztül.
A Játékosok a Játékkal és az üzleO célú juPatásokkal kapcsolatos további információért,
ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a jatekertesito@maxxonreklam.hu
ügyfélszolgálaO e-mail címre írhatnak.
12. ADATVÉDELEM
12.1.Az adatkezelés célja és fogalma
A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen JátékszabályzaPal bekért, a Játék során általa
megadoP személyes adatait a Szervező/Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében:
Pályázat érvényessége
Nyertesek azonosítása,
Kapcsolaoelvétel
Nyeremények feladása / átadása céljából kezelje.
A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezeP,
egyértelmű és határozoP hozzájárulását, amit a pályázat regisztrációs folyamat során egy ún.
checkbox [azaz jelölőnégyzet] kipipálásával tehet meg.
E felelősségvállalásra tekintePel egy megadoP e-mail címen és/vagy adatokkal történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta és az adatokat megadta.
Adatkezelés: az alkalmazoP eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzeP bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon

hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
korlátozása, törlése és megsemmisítése.
12.2.Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a pályázaO
regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg; a Játékban való
részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére
kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi
Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek
megfelelően, illetve a jelen pont szerinO tájékoztatás alapján. A megadoP adatok
valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan
adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintePel vePe ﬁgyelembe
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
12.3.Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek
köre
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adaoeldolgozó a hatályos jogszabályok
szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi
adaoeldolgozók végzik.
Az adatkezelésre jogosult a Szervező a Lebonyolító és annak informaOkai partnere,
adaoeldolgozó a Szervező, Lebonyolító, a Közjegyző és a megbízoP, nyereményt kézbesítő
futárcég, továbbá egyes esetleben a Magyar Posta. Az adatok megismerésére a Szervezőnek,
a Lebonyolítónak, a Közjegyzőnek és a nyereményt kézbesítő futárcég, egyes esetekben a
Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együP –
meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozoP Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek
minősülnek
Adatkezelő1: A Játék Szervező Essity Hungary Kh. (1021 Budapest, Budakesziút. 51)
a Maxxon Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.;
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-158089;
adószáma:24064442-2-13; a továbbiakban: „Adatkezelő2”)
valamint a HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Varsó
utca 31.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-462043;
adószáma: 12060245-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő3”). Az Adatkezelők Magyarországon
bejegyzeP gazdasági társaságok.

Adatkezelő1: A Játék Szervezője és a Zewa termékek forgalmazója.
Adatkezelő2: a Honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen tartalom-szolgáltatást végez, és
ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető
Szolgáltatásokat. A Maxxon Reklám Kh. adatkezelési tájékoztatója elérhető: hPp://
www.maxxonreklam.hu/adatvedelem/
Adatkezelő3: a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informaOkai
szolgáltatásokat biztosít. A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által
meghatározoP közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó
által az adoP Szolgáltatásra történő regisztrációkor és az adoP Honlap használata során
megadoP Személyes adatait az egyik Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki
azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és
felelősségi köröket az Adatkezelők közöP létrejöP megállapodás határozza meg. Ennek
alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők közöP az alábbiak szerint
oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzeP Adatkezelésért, így különösen azért,
hogy az általa gyűjtöP Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére
rendelkezésre bocsátásra. A Felhasználó az iP hivatkozoP megállapodás feltételeitől
függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben
gyakorolhatja a GDPR szerinO jogait. A HUNET InformaOkai és Számítástechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság Szolgáltató által végzeP adatkezelési tevékenységre a társaság saját
adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A HUNET Kh. adatkezelési
tájékoztatója elérhető: hPps://hunetkh.hu/jogi-nyilatkozat/
Adaoeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából jelen Tájékoztatóban hivatkozoP
szolgáltatások esetében Adaoeldolgozók: Szervező (Essity Hungary Kh), Lebonyolító
(Maxxon Reklám Kh), Közjegyző (Dr. Máté Viktor közjegyző), valamint a megbízoP
nyereményt kézbesítő futárcég (Transoﬂex Kh)és Magyar Posta Zrt.
12.4.Adatkezelők által kezelt adatok köre
Kezelt adatok köre és célja:
Ap kód

azonosítás

Vásárlás helye és ideje
Egyedi generált kód
Név

azonosítás
azonosítás
kapcsolaPartás

e-mail cím

kapcsolaPartás

Lakcím

kapcsolaPartás

IP cím

azonosítás

Az adatkezelés célja az érintePek pályázatának azonosítása a sorsolás során, valamint a
kapcsolaPartás.

Az Adatkezelő 2 a testre szaboP kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adoP oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása, személyre szaboP szolgáltatások biztosítása, a
felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,
illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását Oltsa. A cookie-k
alkalmazásának Oltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adoP oldal
működése nem teljes értékű.
Az Adatkezelő 2 személyre szaboP szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a
következő Személyes adatokat kezelik: demográﬁai adatok valamint érdeklődési kör
információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automaOkus
eredményeként rögzít. Az automaOkusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automaOkusan
naplózza.
12.5.Az adatkezelés elvei és módja
12.5.1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a Osztesség és átláthatóság
elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek
megfelelően kezelik.
12.5.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat
az Adatkezelők az érinteP Felhasználó hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos
jogszabályok teljes körű betartása melleP, kizárólag célhoz kötöPen használják fel.
12.5.3.Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó
jogszabályokban meghatározoP célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre
arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeO
adaoelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és
ehhez előzetes, kifejezeP hozzájárulását megszerzi
12.5.4. Adatkezelők a megadoP Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadoP Személyes
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
12.5.5. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban
meghatározoP Adaoeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban
hivatkozoP – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok staOszOkailag összesíteP
formában történő felhasználása, mely az érinteP Felhasználó beazonosítására alkalmas

egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül
Adatkezelésnek, sem adaPovábbításnak.
Az Adatkezelők bizonyos, jogszabályok által nem OltoP esetekben – hivatalos bírósági,
rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos
gyanúja miaP az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának
veszélyeztetése stb. – a törvény által erre feljogosítoP harmadik személyek számára
hozzáférhetővé teszik az érinteP Felhasználó elérhető Személyes adatait.
12.5.6. Az Adatkezelő 3 rendszere a Felhasználók akOvitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadoP egyéb adatokkal,
sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
12.5.7. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill.
törléséről az érinteP Felhasználót, továbbá mindazokat értesíOk, akiknek korábban a
Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbítoPák. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
Adatkezelés céljára való tekintePel az érinteP jogos érdekét nem sérO.
12.5.8. Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felveP, tárolt, illetve kezelt adatok védePek legyenek,
illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését,
jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezePség teljesítésére az
Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat
továbbít.
12.5.9. TekintePel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelők nem kötelesek
adatvédelmi Osztviselő kijelölésére.

12.6.Az adatkezelés időtartama
12.6.1. A kapcsolat felvétel során megadoP adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb
valamennyi nyeremény átadásáig tart.
12.6.2.Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által
elköveteP bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők
jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes
adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi
felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás
időtartamára megőrizni is.

12.7.A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

12.7.1. A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a
jatekertesito@maxxonreklam.hu vagy adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címre
küldöP vagy a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68.) postai
úton megküldöP levelében.
A fenO nyilatkozat kézhezvételétől számítoP 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/
Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.
A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheOk személyes adataik helyesbítését
is.
A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a személyes adatainak a törlését valamennyi
nyeremény kisorsolását megelőzően kéri, a kérelmét követő időpontban sorre kerülő
nyereménysorsolásokon már nem vesz részt, mivel személyes adatok hiányában részére
nyereményt kisorsolni, és átadni az adatkezelők nem tudnak.
12.7.2. Játékos a fenOeken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheO az adatai
törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy emailben az adatkezeles@maxxonreklam.hu email címen,vagy postai levél útján a
következő postai címen a 2120 Dunakeszi Pf. 125. címen, a levelezési cím
megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul
gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.
Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának
befejezése előP következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése,
a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együP megszűnik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előP kérelmezi.
12.7.3. A Felhasználó Személyes adatak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők
bármelyike címére küldöP ajánloP vagy térOvevényes-ajánloP levélben, illetve a
adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldöP
tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinO hitelesnek, ha a megküldöP kérelem
alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.
E-mailben küldöP tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinO hitelesnek, ha azt a
Felhasználó e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás
megadása előP a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok
forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adaoeldolgozók
nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes
adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg
Felhasználó adatait.
12.7.4. Felhasználó kérheO az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy
módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheO a hiányos
Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által az adoP Szolgáltatáshoz
kapcsolódóan megadoP Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének
beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó proﬁl oldalakon

módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a
korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó kérheO, hogy
Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a
kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a
Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes
adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatoP
Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.
12.7.5. A Felhasználó kérheO, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák
akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes
adatok törlését, és ehelyeP kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó
továbbá akkor is kérheO, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők
korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok
Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
12.7.6. A Felhasználó Oltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes
adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezePség teljesítéséhez
vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése
érdekében kerül sor.
Az Adatkezelők a Felhasználó Oltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a Oltakozás
megalapozoPságát megállapítják, az Adatkezelést megszünteOk és a kezelt Személyes
adatokat zárolják, továbbá a Oltakozásról és az annak alapján teP intézkedésekről értesíOk
mindazokat, akik részére a Oltakozással érinteP Személyes adatok korábban továbbításra
kerültek.
12.8.Adajeldolgozás
12.8.1. Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesíteP
Adaoeldolgozót veszik igénybe.
12.8.2. Az Adaoeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötöP
szerződés, és a kapoP utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adaoeldolgozók 2018.
május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbítoP és általuk kezelt
vagy feldolgozoP Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel
összhangban rögzíOk, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az
Adatkezelők részére.
12.8.3. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adaoeldolgozók munkáját.
12.8.4. Az Adaoeldolgozók további adaoeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők
hozzájárulásával jogosultak.

12.9.Külső szolgáltatók
Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső
szolgáltatókat vesznek-vehetnek igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelők
együPműködnek.
12.9.1. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a
Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az
Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a
Külső szolgáltató a részére továbbítoP Személyes adatokat a jogszabályoknak
megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározoP vagy a jelen
Tájékoztatóban alább rögzíteP célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25.
napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbítoP és általuk kezelt vagy
feldolgozoP Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban
rögzíOk, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.
12.9.2. WebanaliOka és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanaliOkai és hirdetéskiszolgáló
külső szolgáltatókkal működnek együP.
E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok
esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatoP honlap rögzítésére szolgáló,
a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazoP webes jelölő),
clicktag (egy adoP hirdetésre történt ka~ntást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb
ka~ntásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését,
staOszOkák készítését.
Az e külső szolgáltatók által elhelyezeP cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó
készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában
visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezeP cookie
beazonosítása az adoP cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a
clicktag és az egyéb ka~ntásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
E külső szolgáltatók a részükre továbbítoP Személyes adatokat saját adatvédelmi
tájékoztatóik szerint kezelik.
Az Adatkezelőkkel együPműködő webanaliOkai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:
Facebook Inc.; Google LLC.
12.10.Adalovábbítási lehetőség
Jelen játékban nincsen adaPovábbítás.
12.11.Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felveP, tárolt, illetve kezelt adatok védePek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,

akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy
eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érinteP alkalmazoPai ismerheOk meg,
azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az
adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenO kötelezePségvállalást
Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása
esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek
vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az
adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés
vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő
nem felelős ilyen jellegű adat megszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a
Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezeP bármilyen kárért.
Adatkezelő semmilyen körülmények közöP nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeO és etnikai kisebbséghez tartozásra, a poliOkai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeO meggyőződésre, az érdekképviseleO szervezeO tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre,
valamint bünteteP előéletre vonatkoznak.
Azok, akik a Játékban PályázaPal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezePen
hozzájárulnak ahhoz, hogy
•

nyertesség esetén egyedi generált kódjukat a Lebonyolító minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a
nyereményjáték weboldalán.

•

részvételükkel minden tekintetben, kifejezePen elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

A Szervező/Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak
semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintePel adatátvitel közbeni,
vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.
12.12. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel
bármikor módosítsák. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor
hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére
nincs szükség.
12.8. Jogorvoslam lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban
A Játékosok jogorvoslaO lehetőségeit – többek közöP – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A
Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az
adatkezelő csak az Infotv. szerinO kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás
megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a

törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén
bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinO törvényszék előP is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a
Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a
Játékos személyiségi jogát megsérO, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő
mentesül az okozoP kárért való felelősség és a sérelemdíj megﬁzetésének kötelezePsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a
sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével
okozoP jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származoP.
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők
munkatársaink is a adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen.
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a NemzeO Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu) is
fordulhat.
13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), a kézbesítésének késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezeP
károkért a Szervező/Lebonyolító, illetve a Játékban résztvevő partnerek semmilyen
felelősséget nem vállalnak, azt kifejezePen kizárják.
A Szervező/Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a
Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek közöP az üzleO célú juPatás gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheO.
A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen
kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a www.zewanyeremeny.hu weboldalt,
illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben
a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket
kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a
Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Az adaPárolás a HUNET Kh szerverén történik.
Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált proﬁlok létrehozását,
illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozoP gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja
a Játékból egyoldalú döntése alapján.

Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a
Játékosok regisztrációjába, a Pályázatok beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását
eredményezi.
A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elköveteP csalás tényállását
pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végeP információs rendszerbe adatot
bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve
egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt
okoz, bűnteP miaP – ötmillió forinOg terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozoP adatkörben az összes üzleO
célú juPatás átadása előP kérelmezi.
Amennyiben a Játék időtartama alaP nem érkezik legalább 28 Pályázat, a Szervező/
Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredeOleg meghirdeteP üzleO célú juPatásnál
kevesebbet adjon át.
A Lebonyolító a nyertes Játékosok névsorát a www.zewanyeremeny.hu weboldalon hozza
nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 3 munkanapon belül. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes kódja jelenik meg.
Ha a Játékos az adatok, illetve a Pályázatok feltöltése vagy a regisztráció közben bezárja a
böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével,
abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget
nem vállal.
A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alaP a weboldal nem, vagy csak korlátozoPan
használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén- vis major jelentése:
Felek akaratán és érdekkörén kívül eső elháríthatatlan akadály.
A Szervező/Lebonyolító nem garantálja, hogy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama
alaP elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő termékek. EPől függetlenül a Játékban részt
venni csak és kizárólag a megadoP promóciós időszak alaP megvásárolt termékekkel és a
játék időtartama alaP feltöltöP vásárlás tényét igazoló blokkal vagy szállítólevéllel lehet.
Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/Lebonyolító egyoldalú
döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező/Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály
módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosítás tényéről Szervező/
Lebonyolító a Játékosokat a www.zewanyeremeny.hu oldalon keresztül tájékoztatja.
Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való
részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá
tartoznak.
Budapest, 2019.június 5.
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EAN

Áru megnevezése

40066703809
Zewa SoPis 4 rétegű papír zsebkendő normál 10 x 10 db
29
73225408685
Zewa SoPis 4 rétegű papír zsebkendő Protect 10x9 db
24
73225409262
Zewa SoPis 4 rétegű papír zsebkendő SoP&Sensimve 10x9
62
73225406151
Zewa SoPis 4 rétegű papír zsebkendő Balsam 10x9 db
97
73225402467
Zewa SoPis 4 rétegű papír zsebkendő Limited Editon 10x9 db
35
40066703809
Zewa SoPis 4 rétegű papír zsebkendő Menthol 10 x 9 db
43
73225404425
64
Zewa Kids 4 rétegű papír zsebkendő 10x9 db
73225404415
Zewa SoPis 4 rétegű dobozos papír zsebkendő design 80 db
74
73225404865
Zewa SoPis 4 rétegű dobozos papír zsebkendő illatos 80 db
13
73225409262
Zewa SoPis 4 rétegű dobozos papír zsebkendő SoP&Sensimve 80 db
79
40066701280
Zewa Deluxe Decor 3 rétegű dobozos papír zsebkendő 90 db
02
73225408860
Zewa Deluxe Camomile 3 rétegű dobozos papír zsebkendő 60 db
30
73225404139
Zewa Zoo 3 rétegű dobozos papír zsebkendő 60 db
77
73225400434
64
Zewa Everyday 2 rétegű dobozos papír zsebkendő 100 db
73225408836
57
Zewa Fresh-To-Go Classic nedves törlőkendő 10 db
73225408837
49
Zewa Fresh-To-Go Protect nedves törlőkendő 10 db

90111115350
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő normál 90 db
61
73225400470
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő Srawberry 90 db
11
73225400554
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő Spirit of Tea 90 db
29
73225405303
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő Lavender 90 db
15
73225400845
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő Camomile 90 db
28
73225402968
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő Limited Editon 90 db
22
73225400614
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő Spirit of tea 10x10 db
75
90111115161
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő normál 10 x 10 db
45
73225400988
46
Zewa Deluxe 3 rétegű papír zsebkendő camomile 10x10 db
73225408335
Zewa Wisch&Weg Original 2 rétegű papírtörlő 4 tek.
39
73225408332
Zewa Wisch&Weg Extra Lang Design 2 rétegű papírtörlő 2 tek.
70
73225405786
Zewa Design Jumbo 2 rétegű papírtörlő 1 tek.
69
73225402921
Zewa Klassik Jumbo 2 rétegű papírtörlő 1 tek.
76
73225403910
Zewa Design XXL 2 rétegű papírtörlő 2 tek.
46
73225410323
Zewa Pure nedves toalelpapír 84 db
99
73225410330
Zewa Almond Milk nedves toalelpapír 84 db
51
73225407965
Zewa Pure nedves toalelpapír 42 db
82
73225407965
Zewa Natural Camomile nedves toalelpapír 42 db
20
73225407961
Zewa Almond Milk nedves toalelpapír 42 db
79

73225408989
Zewa Aloe Vera nedves toalelpapír 42 db
34
73225408845
Zewa Pure nedves toalelpapír 10 db
86
73225408847
Zewa Almond Milk nedves toalelpapír 10 db
22
73225409228
Zewa Just 1 5 rétegű toalelpapír 6 tek.
75
73225408379
Zewa Exclusive 4 réregű toalelpapír AlmondMilk 8 tek.
33
90111110357
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír Jasmine Blossom 8 tek.
83
90111110357
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír cashmere peach 8 tek.
21
73225400553
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír camomile comfort 8 tek.
37
73225404098
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír lavender dreams 8 tek.
64
73225403133
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír Delicate Care 8 tek.
45
73225409010
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír Joy of Flowers LE 8 tek.
30
73225402011
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír cashmere peach 16 tek.
92
73225402019
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír camomile comfort 16 tek.
25
73225402542
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír Jasmine Blossom 16 tek.
59
73225405345
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír lavender dreams 16 tek.
35
73225408021
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír Limited Edimon 16 tek.
91
73225403133
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír Delicate Care 16 tek.
21
73225405560
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír camomile comfort 20 tek.
87
73225407874
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír lavender dreams 20 tek.
81

73225405932
Zewa Deluxe 3 rétegű toalelpapír Delicate Care 20 tek.
04
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Áruház lista
Budaörs

2040 Budaörs sport u 2-4

Soroksár

Budapest, Bevásárló u. 2, 1239

Dunakeszi

Dunakeszi, Nádas u. 6, 2120

Fehérvár

Székesfehérvár, Holland fasor 2, 8000

Kecskemét

Kecskemét, Dunaföldvári út 2, 6000

Csepel

Szigetszentmiklós, Háros 120, 2310

Csömör

Csömör, Határ út 6, 2141

Óbuda

Budapest, Szentendrei út 115, 1033

Alberoalva

Budapest, Hunyadi János út 19, 1117

Solymár

Solymár, Szent Flórián u. 4, 2083

Miskolc

Jóuzsef A~la u 87

Maglód

Maglód, Eszterházy János u. 1, 2234

Fót

Fót, Fehérkő u. 1, 2151

Budakalász

Budakalász, Omszk park 1, 2011

Szeged

Szeged, Zápor u. 4, 6728

Szolnok

Szolnok, Felső Szandai rét 1, 5000

Debrecen

Debrecen, Kishatár u. 11, 4031

Miskolc2

PesO út 9.

Törökbálint

Törökbálint, Torbágy u. 1, 2045

Szekszárd

Szekszárd, Liszt Ferenc tér 2-4, 7100

Újhegy

Budapest, Gyömrői út 99, 1103

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg, Stadion u. 5, 8900

Győr

Győr, Győr Pláza, Vascári Pál u .1. 9024

III.

számú Melléklet a nyeremények részletes leírása

Fődíj: 4 fő részére Hotel Cascade Resort LUXUS családi pihenés
(4éjszaka, teljes ellátással)
Hem nyeremény: 1 db Electrolux mosógép
EW7F249S Front loaded WM
Features :
• Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű technológia, mely érzékeli és ﬁgyelembe veszi a töltet
nagyságát
•Habérzékelő öblítési rendszer •KéslelteteP indítás opció •Kiegyensúlyozó automaOka
•Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás
•Mosási programok: Be/Ki, pamut,
pamut gazdaságos, műszál, kímélőímosás, Gyapjú gőzölés, FreshScent gőzölés, centrifuga/
szivaPyúzás, öblítés, paplanmosás, gyors, sportruha, kültéri ruházat, farmer, Gyapjú / Selyem
•Gyerekzár
•Vízelárasztás elleni védelem •Görgők, lábak: 4 állítható láb •Mosási kapacitás: 9 kg •Max.
centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400 •hPp://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/ FLV/HMEEWM12UV111002.ﬂv
•Folyékony mosószer adagoló
Technical Specs :
• Márkanév : Electrolux
•Modellnév : EW7F249S
•Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-30%
•Max. ruhatöltet (kg) : 9
•Centrifuga max. (ford./perc) : 1400
•Motor : ÖkoInverter

•Kijelzés : nagy LCD kijelző
•Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Gyapjú gőzölés, FreshScent gőzölés, centrifuga/szivaPyúzás, öblítés, paplanmosás,
gyors, sportruha, kültéri ruházat, farmer, Gyapjú / Selyem
•Szenzorok : áoolyásmérő, Sensicare
•Woolmark minősítés : Woolmark Blue + Ariel tanúsítvány •Belső világítás : nincs
•Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló
•Bejövő vízcső védelme : standard
•Mosási zajszint (dBA) : 51
•Centrifuga zajszint (dBA) : 75
•NePó súly (kg) : 78.5
• Magasság (mm) : 850
•Szélesség (mm) : 600
•Mélység (mm) : 631
• Max. mélység (mm) : 660
Napi nyeremény: 1 db Zewa ajándékcsomag tartalma:
. Zewa Deluxe 3 rétegű toalePpapír Camomile Comfort 16 tek.
. Zewa Almond Milk nedves toalePpapír 42 db
. Zewa Wisch&Weg Extra Lang Design 2 rétegű papírtörlő 2 tek.
. Zewa Wisch&Weg Quick Pack 2 rétegű papírtörlő 75 lap
. Zewa Sohis 4 rétegű dobozos papír zsebkendő Soh&SensiOve 80 db
. Zewa Sohis 4 rétegű papír zsebkendő Protect 10x9 db
Zewa fresh to go nedves kéz- és arctörlő kendő Classic 10 db

