
Részvételi	  feltételek	  és	  nyereményjáték	  szabályzat	  

	  
1. A	  Játék	  leírása:	  	  

Szervező	   2014.	   március	   21-‐én	   13:00:00-‐kor	   meghirdeti	   a	   Most	   még	   beválthatod	   Angry	   Birds	  

matricáidat!	  játékát	  a	  TESCO	  Magyarország	  Facebook	  oldalon.	  	  
(http://www.facebook.com/tescoaruhazak,	  továbbiakban:	  „Weboldal”).	  A	  	  Játék	  	  2014.	  	  
március	  23-‐án	  24:00:00	  percig	  tart.	  	  	  

Szervező	  2014.	  március	  21-‐én	  13:00:00-‐kor	  közzétesz	  Facebook	  oldalán	  egy	  posztot.	  A	  Játékosoknak	  	  
a	  posztot	  kell	  likeolniuk,	  csak	  így	  vehetnek	  részt	  a	  nyereményjátékban.	  Szervező	  a	  	  
nyereményjátékhoz	  tartozó	  játékszabályzatot	  és	  a	  nyertesek	  névsorát	  a	  	  

http://tesco.hu/nyerteseink	  linkre	  kattintva	  teszi	  közzé.	  	  
Nyeremények:	  	  
A	  Játékban	  a	  következő	  nyeremények	  kerülnek	  kiosztásra:	  	  	  

a	  likeolók	  között	  1	  db	  Angry	  Birds	  plüssszett	  
Szervező	   a	   sorsolásnál	   a	   like	   számaitól	   függően	   sorsol	   1	   nyertest,	   illetve	   1	   tartaléknyertest.	  
Amennyiben	   a	   nyertes	   az	   emailben	   történő	   kiértesítést	   követő	   10	   napon	   belül	   nem	   jelentkezik	  

nyereményéért,	  úgy	  az	  elsőnek	  kisorsolt	  tartaléknyertes	  lép	  helyébe.	  	  	  
A	   Most	   még	   beválthatod	   Angry	   Birds	   matricáidat!	   nyereményjáték	   (továbbiakban:	   „Játék”)	  
szervezője	  a	  TESCO-‐GLOBAL	  	  Áruházak	  Zrt.	  (székhely:	  2040	  Budaörs,	  Kinizsi	  út	  1-‐3.,	  cg.:13-‐10-‐040628,	  

továbbiakban	  mint	  „Szervező”).	  A	  Játék	  lebonyolítását,	  a	  Játékhoz	  kapcsolódó	  adatkezelést,	  valamint	  
az	  adatfeldolgozást	  a	  Szervező	  végzi.	  	  
	  

2. 	  Játékosok	  	  
A	  Játékban	  bármely	  valós	  e-‐mail	  címmel	  rendelkező	  cselekvőképes	  természetes	  személy	  részt	  	  
vehet,	  aki	  elmúlt	  18	  éves,	  céges	  e-‐mail	  cím	  megadása	  esetén	  pedig	  az	  e-‐mail	  címben	  szereplő	  

természetes	  személy,	  aki	  elmúlt	  18	  éves	  és	  nem	  tartozik	  a	  3.	  pontban	  meghatározott	  	  
kategóriába.	  Minden	  e-‐mail	  cím	  csak	  egyszer	  regisztrálhat	  és	  vehet	  részt	  az	  egyes	  	  
sorsolásokon.	  	  A	  sorsolásokon	  egy	  Játékos	  maximum	  egy	  valós	  e-‐mail	  címmel	  vehet	  részt.	  A	  	  

sorsolásból	  kizárható	  az	  a	  Játékos,	  aki	  egynél	  	  több	  e-‐mail	  címmel	  regisztrál	  a	  Játékra.	  A	  	  
Játékban	  való	  részvétellel	  a	  Játékosok	  a	  jelen	  Játékszabályzatban	  foglaltakat	  maradéktalanul	  	  
elfogadják.	  	  	  

	  
3. 	  A	  Játékban	  nem	  vehetnek	  részt:	  	  

A	  TESCO-‐GLOBAL	  Áruházak	  Zrt.	  Központi	  Irodájának	  (cím:	  2040	  Budaörs,	  Kinizsi	  út	  1-‐3.)	  	  

munkavállalói	  és	  azok	  közeli	  hozzátartozói	  (Ptk.	  685.§	  b)	  pont.	  
	  

4. 	  Sorsolás	  	  

A	  sorsolás	  elektronikus	  úton,	  számítógépes	  sorsoló	  program	  igénybevételével	  történik.	  A	  	  
sorsolásra	  a	  Szervező	  székhelyén,	  2040,	  Budaörs,	  Kinizsi	  út	  1-‐3.	  szám	  alatt	  kerül	  sor.	  	  

A	  sorsolás	  időpontja:	  2014.	  március	  24.	  10:00:00	  
	  

5. 	  Kiértesítés	  

A	  nyertest	  a	  TESCO	  Magyarország	  Facebook	  oldalon	  értesítjük	  nyereményéről	  a	  	  
sorsolást	  követő	  10	  munkanapon	  belül.	  Az	  így	  megkapott	  e-‐mail	  után	  a	  nyertes	  10	  	  



munkanapon	  belül	  köteles	  felvenni	  az	  abban	  megjelölt	  személlyel	  a	  kapcsolatot.	  A	  nyeremény	  futár	  

igénybevételével	  történik	  kiszállításra.	  A	  határidő	  
jogvesztő,	  annak	  eredménytelen	  eltelte	  esetén	  a	  nyertes	  a	  nyereményre	  való	  jogosultságát	  	  
véglegesen	  elveszíti.	  A	  nyertes	  nevét	  közzétesszük	  a	  http://tesco.hu/nyerteseink	  oldalon	  is.	  	  	  

	  
6. 	  Adó-‐	  és	  egyéb	  fizetési	  kötelezettség	  	  

A	  nyereményekkel	  kapcsolatos	  közterheket	  a	  hatályos	  személyi	  jövedelemadó	  és	  	  

járuléktörvények	  alapján	  a	  Szervező	  fizeti	  meg,	  amennyiben	  az	  ehhez	  szükséges	  adatokat	  a	  	  
nyertes	  a	  Szervező	  részére	  megadja.	  A	  nyeremény	  átvételével	  összefüggésben	  esetlegesen	  	  
felmerülő	  egyéb	  költségek	  és	  kiadások	  (pl.	  nyeremény	  átadásának	  helyszínére	  történő	  utazási	  	  

költség)	  a	  nyerteseket	  terhelik.	  	  	  
	  

7. 	  Nyeremények	  átruházása	  	  

A	  nyeremények	  másra	  át	  nem	  ruházhatók.	  A	  nyertes	  a	  nyeremény	  átvételét	  aláírásával	  	  
igazolja.	  	  	  
	  

8. 	  Nyeremények	  átvétele	  	  
A	  jelen	  Játék	  feltételeinek	  mindenben	  megfelelő	  nyertesek	  a	  nyereményről	  szóló	  értesítéstől	  	  
számítottan	  haladéktalanul,	  de	  legkésőbb	  a	  sorsolást	  követő	  30	  (harminc)	  naptári	  napon	  	  

belül	  jogosultak	  a	  nyeremény	  átvételére.	  A	  nyertes	  a	  nyereményre	  való	  jogosultságát	  elveszíti,	  	  
ha	  a	  nyeremény	  határidőn	  belül	  történő	  átadására	  a	  nyertesnek	  felróható	  okból	  nem	  kerül	  sor,	  	  
illetve	  a	  nyeremény	  egyeztetett	  módon	  történő	  átadása	  neki	  felróható	  okból	  hiúsul	  meg.	  	  	  

Sem	  Szervező,	  sem	  Ügynökség	  nem	  vállal	  semminemű	  felelősséget	  azért,	  ha	  a	  nyertes	  a	  	  
megadott	  e-‐mail	  címre	  küldött	  értesítésre	  nem	  válaszol	  vagy	  részére	  a	  nyeremény	  az	  	  
egyeztetett	  módon	  nem	  volt	  kézbesíthető.	  	  	  

	  
9. 	  Adatvédelem	  	  	  

A	  Játékosok	  tudomásul	  veszik,	  hogy	  az	  adatszolgáltatás	  nem	  a	  Facebook	  részére	  	  

történik.	  
A	  Játék	  során	  megadott	  személyes	  adatok	  kezelését	  a	  TESCO-‐GLOBAL	  Áruházak	  Zrt.,	  mint	  	  
adatkezelő	  végzi.	  Az	  adatkezelés	  jogi	  alapja	  az	  érintett	  személyek	  önkéntes,	  kifejezett	  és	  	  

személyes	  hozzájárulása	  a	  jelen	  játékszabályban	  meghatározott	  személyes	  adataik	  	  
feldolgozásához	  és	  kezeléséhez	  a	  Játékban	  való	  részvétellel.	  	  	  
A	  Játékosok	  a	  Játékban	  történő	  részvétellel	  tudomásul	  	  veszik,	  hogy	  sem	  a	  Szervező,	  sem	  	  

Ügynökség	  nem	  vizsgálja,	  hogy	  a	  Játékosok	  a	  Játék	  során	  megadott	  személyes	  adataikat	  (pl.:	  	  
e-‐mail	  cím)	  jogszerűen	  adták-‐e	  meg.	  	  	  
A	  személyes	  adatok	  kezelése	  és	  feldolgozása	  az	  	  alábbiakra	  terjed	  ki:	  Játékos	  vezetéknév,	  	  

keresztnév,	  Facebook	  azonosító,	  Facebook	  profil	  link,	  e-‐mail	  cím,	  nem,	  város,	  játék	  első	  
telepítésének	  dátuma.	  	  	  

A	  Játékban	  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	  Játékban	  résztvevő	  -‐	  az	  előző	  bekezdésben	  írtak	  szerint	  -‐	  kéri	  a	  	  
személyes	  adatai	  törlését,	  úgy	  a	  törléssel	  egyidejűleg	  az	  	  ő	  jelen	  Játékban	  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	  	  http://tesco.hu/adatvedelem	  található.	  	  	  

	  
10. 	  Általános	  rendelkezések	  	  	  

A	  Szervező	  kijelenti,	  hogy	  a	  Játék	  	  teljes	  mértékben	  független	  a	  Facebook-‐tól,	  azt	  a	  	  

Facebook	  semmilyen	  módon	  nem	  támogatja,	  nem	  hagyja	  jóvá,	  illetve	  nem	  vesz	  részt	  	  
benne.	  A	  Játékos	  a	  Facebook-‐kal	  szemben	  semmilyen	  igénnyel	  nem	  léphet.	  A	  	  
Nyereményjátékkal	  összefüggésben	  	  minden	  igény	  kizárólag	  a	  Szervezővel	  (illetve	  a	  	  

Lebonyolítóval,	  valamint	  az	  Adatkezelővel)	  szemben	  érvényesíthető,	  a	  Facebook-‐ot	  a	  	  
Nyereményjátékkal	  összefüggésben	  felelősség	  nem	  terheli.	  
Szervező	  fenntartja	  a	  jogot,	  hogy	  a	  jelen	  Játékszabályzatban	  foglalt	  feltételeket	  vagy	  magát	  a	  	  

Játékot	  -‐	  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,	  illetve	  rosszhiszeműen	  jár	  el,	  	  
továbbá	  előre	  nem	  látott	  körülmények	  felmerülése	  vagy	  vis	  major	  esetén.	  A	  jelen	  	  
Játékszabályzat	  módosításait,	  illetve	  a	  Játék	  esetleges	  megszüntetéséről	  szóló	  értesítést	  4	  a	  	  

Szervező	  közzéteszi	  a	  TESCO	  Magyarország	  	  Facebook	  oldalán.	  A	  Játékosok	  felelőssége,	  	  
hogy	  ezekről	  megfelelően	  tájékozódjanak.	  	  	  
Szervező	  fenntartja	  magának	  a	  jogot,	  hogy	  minden	  olyan,	  a	  Játékkal	  kapcsolatos	  hozzászólást,	  	  

amely	  a	  közerkölcsöt,	  mások	  vallási-‐,	  felekezeti,	  etnikai	  hovatartozását,	  etikai	  szabályt,	  egyéb	  	  
jogot,	  jogszabályt	  stb.	  sért,	  vagy	  a	  Szervező	  üzleti	  érdekeit,	  jó	  hírnevét	  vagy	  a	  jelen	  	  
Játékszabályzatot	  sérti,	  vagy	  a	  Szervező	  megítélése	  szerint	  bármely	  módon	  sértő,	  a	  TESCO	  	  

Magyarország	  Facebook	  oldaláról	  töröljön,	  illetve	  az	  ilyen	  hozzászólást	  közzétevő	  Játékost	  a	  	  
Játékból	  kizárja.	  Az	  esetleges	  jogsértő	  hozzászólásokért	  a	  felelősség	  kizárólag	  a	  jogsértő	  
Játékost	  terheli.	  	  	  

A	  felhasználói	  jogosultságból	  fakadó	  vitákkal	  kapcsolatosan	  a	  Szervező	  és	  az	  általa	  a	  Játék	  	  
lebonyolításával	  megbízott	  cégek	  mindennemű	  felelősséget	  elhárítanak,	  így	  többek	  között	  a	  	  
regisztráció	  során	  megadott	  adatok	  hiányosságáért/hibájáért	  (pl.	  névelírás,	  e-‐mail	  cím	  elírás,	  	  

telefonszám-‐elírás	  stb.)	  semmilyen	  felelősséget	  nem	  vállalnak.	  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.	  	  	  

A	  Játékos	  a	  Játékban	  történő	  részvétellel	  megerősíti,	  hogy	  a	  jelen	  Játékszabályzatban	  és	  a	  	  
TESCO-‐GLOBAL	  Zrt.-‐nek	  a	  www.tesco.hu	  oldalon	  	  található	  adatvédelmi	  és	  adatkezelési	  	  

szabályzatában	  foglaltakat	  maradéktalanul	  ismeri	  és	  magára	  nézve	  kötelezőként	  elfogadja.	  	  	  
	  
	  

Budaörs,	  2014.	  március	  21.	  
TESCO-‐Global	  Áruházak	  Zrt.	  	  
Szervező	  


