
Részvételi és játékszabályzat 

 

A TESCO-GLOBAL Zrt. által szervezett, „Tesco az állatokért” kampányhoz 

kapcsolódó nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 

 

A jelen nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szervezője illetve adatkezelője a TESCO-

GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, 

mint „Szervező”). A Nyereményjáték lebonyolítását és a Nyereményjátékkal kapcsolatos 

teendőket illetve az adatfeldolgozást a Szervező és egyben adatkezelő megbízásából a 

Webpont Kft. (székhely:1118 Budapest Pecz Samu u. 2/A . , cg.: 01-09-689912) végzi. 
 

1. A játék leírása 

 

1.1 A játék időtartama: 

 

Szervező 2016. január 6. 08:00:00-tól 2016. március 31-én 23:59 percig tart. 

1.2. Játék leírása 

A Játékosok a www.tesco.hu oldalon meghirdetett Nyereményjátékban 2016. január 06-

án 08:00:00-tól 2016. március 31-én 23:59:59-ig szavazni tudnak a kampányban 

pályázó kettő állatvédő szervezet közül arra, amelyik számukra a szimpatikusabb. A 

Játék végén a szavazatok arányában osztoznak az állatvédő szervezetek a kampány 

során összegyűjtött összegen. 

 

A www.tesco.hu oldalon futó Játékban a Játékos abban az esetben szavazhat, ha belép 

facebook, google+ vagy tesco.hu azonosítójával, elfogadja a részvételi feltételeket, vagy 

ha még nincs regisztrációja, akkor regisztrál. 

 

Egy Játékos a Játék ideje alatt csak egyszer és csak egy szervezetre szavazhat.  

Tilos bármilyen, a regisztráció során megadott adattal való visszaélés, ideértve azokat az 

eseteket, amikor a regisztráló hamis adatokat ad meg a regisztrációs/belépési 

folyamatban. Abban az esetben, amint beazonosítható a többszöri regisztráció illetve 

szavazás,a résztvevő kizárását illetve az általa leadott szavazatok érvénytelenségét vonja 

maga után.    

A képre leadott 1 (egy) szavazat 1 (egy) db szavazatot jelent.  

 

 

1.3 A Nyeremény 

 

Szervező a Játék ideje alatt minden hónapban (összesen 3 alkalommal) a www.tesco.hu 

oldalon a szavazók között 1 db 10 000 (tízezer) Ft értékű Tesco ajándékutalványt sorsol 

ki a 4. pontban rögzítettek szerint. Havonta 1 (egy) nyertes illetve 1 (egy) 

tartaléknyertes kerül kisorsolásra.  

 

 

2. Résztvevők 

 

A Játékban bármely valós e-mail címmel rendelkező, 18. életévét betöltött, 

Magyarországon lakóhellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki elmúlt 18 

éves és nem tartozik a 3. pontban meghatározott kategóriába, céges e-mail cím 

megadása esetén pedig az e-mail címben szereplő azon természetes személy, aki az 

előbb felsorolt további feltételeknek megfelel. Egy Játékos csak egy e-mail címmel 

regisztrálhat a Játékba és rögzíthet szavazatát. A nyeremény kisorsolása a leadott 

szavazatok alapján, és nem a regisztrált e-mail címek alapján történik.  
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A sorsolásban nem vesz részt az a Játékos, aki a www.tesco.hu oldalon lévő regisztrációs 

felületet hiányosan tölti ki. A Szervező a nyertest e-mailben értesíti az 5. pontban 

foglaltaknak megfelelően. 

 

3. A nyereményjátékban nem vehetnek részt 

 

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ 

b) pont), továbbá a Nyereményjáték lebonyolítását végző Webpont Kft. (székhely: 1118 

Budapest Pecz Samu u. 2/A, cg.: 01-09-689912) ) vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pont). 

4. Sorsolás 

A sorsolások sorsoló program segítségével történnek. A sorsolásokra a Szervező 

megbízásából a Lebonyolító székhelyén (Budapest, 1118 Budapest, Petz Samu u. 2/B.) 
kerül sor, az alábbi időpontban: 

 

A 2016. január 06-a és 2016. január 31-e között szavazó Játékosok között 2016. 

február 1-jén, 10:00 órakor kerül sor. 

A 2016. február 1-je és 2016. február 29-e között szavazó Játékosok között 2016. 

március 1-jén, 10:00 órakor kerül sor. 

A 2016. március 1-je és 2016. március 31-e között szavazó Játékosok között 2016. 

április 1-jén, 10:00 órakor kerül sor. 

 

A Játékban összesen 3 (három) nyertes illetve 3 (három) tartaléknyertes kerül 

kisorsolásra. 

 

5. Kiértesítés 

 

A nyertest a sorsolást követő 7 napon belül e-mailben értesítjük nyereményről, valamint 

nevét közzétesszük a Játék Honlapján. Az így megkapott e-mail után a nyertes 

haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül köteles felvenni az e-mailben 

megjelölt személlyel a kapcsolatot. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik az értesítő 

levélben foglaltak szerint a nyereményéért, úgy 15 naptári napot követő első 

munkanapon emlékeztető e-mail küld ki a Szervező. Amennyiben az értesítő levélre sem 

válaszol a nyertes 24 órán belül, úgy a továbbiakban nem tarthat igényt nyereményére 

és a tartaléknyertes lép a helyébe. A tartaléknyertesnek az értesítéstől számított 15 

naptári napon belül jelentkezni kell nyereményéért. Amennyiben a nyertes nem 

jelentkezik az értesítő levélben foglaltak szerint a nyereményéért, úgy 15 naptári napot 

követő első munkanapon emlékeztető e-mail küld ki a Szervező. Amennyiben az értesítő 

levélre sem válaszol a tartaléknyertes 24 órán belül, úgy a továbbiakban nem tarthat 

igényt nyereményére.  
 

 

6. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség 

 

A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési 

kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő egyéb 

költségek és kiadások őt terhelik.  
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7. Nyeremény átruházása 

 

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyertes vagy a tartaléknyertes a nyeremény 

átvételét aláírásával igazolja. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult 

nyertes/tartaléknyertes a nyereményt az erre fennálló határidőn belül, azaz 15 naptári 

napon belül nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban 

előírt módon az állami költségvetésbe játékadó címen befizeti. 

 

8. Nyeremények átvétele 

 

A jelen Játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes a nyereményről szóló 

értesítésben megjelölt kapcsolattartóval egyeztetheti a nyeremény átvételének részleteit. 

(szállítási időpont, szállítási cím)  

 

9. Adatvédelem 

 

 

A Nyereményjátékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes 

adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy 

törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak 

megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A TESCO-GLOBAL Zrt. adatvédelmi 

nyilvántartási száma: 707-0003. 

Abban az esetben, ha a Nyereményjátékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak 

szerint - kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő 

Nyereményjátékban való részvétele automatikusan megszűnik. 

 

A TESCO-GLOBAL Zrt.-nek, mint a személyes adatok kezelőjének a teljes és részletes 

adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a 

www.tesco.hu weboldalon található. 

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy 

magát a Nyereményjátékot - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, 

felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, 

különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja 

merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja 

(manipulációnak számít többek között, de nem kizárólag, a nem valós e-mail címmel 

vagy személyes adatokkal történő regisztráció, illetve a nem valós sorszámmal és/vagy 

AP kóddal történő regisztráció, stb.), illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem 

látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Nyereményjáték 

szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a 

Szervező közzéteszi a Weboldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően 

tájékozódjanak. 

 

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű 

felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok 

hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.), 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és az általa a Játék 

lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden 

kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült 

esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával 

megbízott cégek nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő 

esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon 

történő felhasználásából adódnak. 

 

Budaörs, 2016. január 06. 

TESCO-GLOBAL Zrt. 

Szervező 

http://www.tesco.hu/

