
 

 Részvételi feltételek  
 
A nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, 
Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, „Szervező”). A nyereményjáték lebonyolítását a Webpont Kft. 
(székhely: 1011 Budapest, Fő utca 35. , cg.: 01-09-689912; a továbbiakban: Lebonyolító) 
ügynökség végzi,míg a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelést a Szervező végzi. Az 
adatfeldolgozást a Szervező és egyben Adatkezelő megbízásából a Webpont Kft. végzi.  
 
A nyereményjáték feltételei az alábbiak:  
 
1. Nyereményjáték leírása:  
A TESCO 2014. október 31-én 10:00:00-kor meghirdeti Nyerje vissza tévéje árát! 
nyereményjátékot a http://www.tesco.hu/tv internetes oldalon. Az nyereményjáték 2014. 
november 11-én 23:59:00 percig tart.  
 
Játék leírása és általános szabályai:  

Ha a Játékos bármelyik Tesco áruházban bármely LG vagy Samsung televíziót vásárol a 
nyereményjáték fenti rögzített időtartama alatt, és a vásárlást igazoló blokkon szereplő adatokat 
(blokkon szereplő bolt száma, blokkon szereplő kassza száma, blokkon szereplő tranzakciós 
szám, vásárlás dátuma, blokkon szereplő AP szám) beregisztrálja a http://www.tesco.hu/tv 
oldalon, valamint belép vagy regisztrál ugyanezen oldalon, akkor indulhat a nyereményért. 
Amennyiben a Játékos rendelkezik tesco.hu regisztrációval, akkor a vásárlást igazoló blokk 
adatokon kívül az email címét és a hozzá tartozó jelszót szükséges megadnia. Amennyiben a 
játékos nem rendelkezik tesco.hu regisztrációval akkor a http://www.tesco.hu/nyerdvissza 
oldalon feltüntetett linkre kattintva egyben meg kell adnia a játékhoz és a regisztrációhoz 
szükséges adatokat (Név, E-mail cím, Település, Utca, házszám, Születési dátum) és 
regisztrálhat a játékra.  
A Játékosnak a játék során rögzített blokk adatokat tartalmazó, a vásárlást igazoló minden blokkot 
meg kell őriznie. Az értesítést követően a nyertesnek vagy postai úton, vagy beszkennelve el kell 
juttatnia a kapcsolatfelvételkor megadott e-mail címre a vásárlást igazoló blokk másolatát. 
Amennyiben a vásárló a blokkot nem tudja elküldeni, kizárásra kerül a játékból, és a tartalék 
nyertes kerül kiértesítésre a nyereményről. A blokk bemutatására a nyertesnek a nyeremény 
elfogadásának napjától számított 7 naptári nap áll a rendelkezésére. A blokkot vagy szkennelve, 
vagy postai úton, a blokk másolatának beküldésével fogadja el a szervező.  A Játékos a vásárolt 
termék 1000 Ft-tal csökkentett értékét kapja meg utalvány formájában, vagyis a vásárolt televízió 
árának különbözetét vásárlási utalvány formájában biztosítjuk a Nyertesnek. 

A nyereménysorsoláson az a cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki:  
- Amennyiben a www.tesco.hu weboldalon már korábban regisztrált e-mail címével, 18. életévét 
betöltötte, valamelyik Tesco áruházban bármely Samsung vagy LG televíziót vásárolt, és 
regisztrálta a vásárlást igazoló blokk adatokat (blokkon szereplő bolt száma, blokkon szereplő 
kassza száma, blokkon szereplő tranzakciós szám, vásárlás dátuma, blokkon szereplő AP szám), 
és a www. tesco.hu weboldalon a már korábban regisztrált e-mail címével belép a felületre.  
- Amennyiben még nem regisztrált a Játékos a www.tesco.hu weboldalon, de a játékidőtartama 
alatt regisztrál, és a regisztráció időpontjáig már betöltötte 18. életévét, továbbá valamelyik Tesco 
áruházban  bármely Samsung vagy LG televíziót  vásárolt, és regisztrálta a vásárlást igazoló blokk 
adatokat.  



A sorsoláson tehát az új és a www.tesco.hu weboldalon korábban már regisztrált felhasználók 
vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket. (továbbiakban: „Játékos”).  
A  regisztrációval  egyidejűleg  a  felhasználók  kifejezetten,  személyesen  és  önkéntesen 
hozzájárulhatnak  ahhoz,  hogy marketing  tartalmú  célzott  üzenetet,  így  többek  között  TESCO 
hírlevelet és sms‐t is kaphatnak az általuk regisztrált e‐mail címre és/vagy mobiltelefonszámra. A 
kiszállításhoz szükséges címzett adatokat a Tesco nem tárolja el. A nyereményjáték sorsolásából 
nem vezethet a játékból történő kizáráshoz, ha a játékos még a játék lezárulta előtt kéri, hogy a továbbiakban 
marketing üzeneteket ne küldjenek a megadott elérhetőségére. A törlés 3 munkanapon belül történik meg.  

 
2. Résztvevők:  

A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel rendelkező, 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes természetes személy részt vehet, céges e-mail cím megadása esetén pedig az e-mail 
címben szereplő természetes személy, aki nem tartozik a 3. pontban meghatározott kategóriába. 
Minden e-mail cím csak egyszer regisztrálhat, és egyszer vehet részt a sorsoláson. A sorsoláson 
egy játékos maximum 1 (egy) valós e-mail címmel vehet részt. A sorsolásból kizárható az a 
játékos, aki a maximum 1 (egy) valós e-mail címnél több e-mail címmel regisztrál a játékra. A 
játékban egy játékos csak egy email címmel vehet részt, és 1 db blokkal is regisztrálhat. A 
játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik nem valós blokkadatot adnak meg, illetve egy 
blokkhoz olyan termék kódját adják meg, amit valójában meg sem vásárolt. A játékból kizárásra 
kerülnek azok a Játékosok is, akik több email címmel egy blokkhoz valótlan kódot adnak meg. 
Továbbá a játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok is, akik 1 e-mail címnél többet regisztrál a 
játékban.  

 
3. A nyereményakcióban nem vehetnek részt:  
A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Központi Irodájának (cím: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) 
munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), továbbá a 
nyereményakció lebonyolítását végző Webpont Kft. és Hammer Advertising Kft. vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül 
részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói.  
 
4. Sorsolás:  
A sorsolás elektronikus úton történik. A sorsolásra a lebonyolítást végző ügynökség, a Webpont 
Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) kerül sor, az alábbi időpontokban:  
 
A napi nyeremények sorsolása:  
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. október 31-én 10:00:00-tól 2014. október 31-én 
23:59:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 3-án, 14:59:59 órakor 
kisorsolásra kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett 
értéke.  
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 1-jén 00:00:01-tól 2014.november 1-jén 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 3-án, 15:05-kor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke. 
 
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 2-án 00:00:01-tól 2014.november 2-án 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 3-án, 15:10-kor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke. 
 



Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 3-án 00:00:01-tól 2014.november 3-án 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 4-én, 15:05-kor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke.  
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 4-én 00:00:01-tól 2014.november 4-án 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 5-én, 15:00órakor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke. 
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 5-én 00:00:01-tól 2014.november 5-én 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 6-én, 15:00 órakor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke.  
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 6-án 00:00:01-tól 2014.november 6-án 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 7-én, 15:00 órakor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke.  
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 7-én 00:00:01-tól 2014.november 7-án 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 10-én, 15:00-kor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke.  
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 8-án 00:00:01-tól 2014.november 8-án 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 10-én, 15:05-kor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke. 
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 9-én 00:00:01-tól 2014.november 9-én 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 10-én, 15:10-kor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke. 
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 10-én 00:00:01-tól 2014.november 10-én 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 11-én, 15:00-kor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke. 
 
Azok között a Játékosok között, akik 2014. november 11-én 00:00:01-tól 2014.november 1-én 
23:59-ig regisztrálnak és rögzítik a kért adatokat, 2014. november 12-én, 15:00-kor kisorsolásra 
kerül a megvásárolt bármely LG vagy Samsung televízió 1000 Ft-tal csökkentett értéke. 
 
A napi sorsoláson Szervező naponta 1 (egy) alkalommal 1 (egy) nyertest és 1 (egy) 
tartaléknyertest sorsol ki.  
 
5. Kiértesítés:  
A nyerteseket e-mailen értesítjük nyereményeikről a sorsolást követő 7 naptári napon belül. A 
nyeremények átadása a nyertessel történt egyeztetést követően futárral történik. A nyeremény 
átadása a hiteles vásárlást igazoló blokk másolatának beérkezését követő 30 munkanapon napon 
belül vállalja a szervező. A nyertessel email-en és/vagy telefonon leegyeztetett postai, szállítási 
címre történik a nyeremény kézbesítése.   
 
6. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség:  
A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési 
kötelezettség, a nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő kiszállítási és átadási költség 
őket nem terhelik.   
 
7. Nyeremények átruházása:  



A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja.  
 
8. Nyeremények átvétele:  
A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek a nyereményről szóló 
értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 (hét) napon belül 
jogosult válaszlevélben jelezni nyereménye elfogadását és a blokk beküldésétől számított 40 
(negyven) munkanapon belül jogosult a nyeremény átvételére. A nyeremény elfogadását követően 
a nyertesnek 7 (hét) naptári napja van a vásárlást igazoló blokk másolatának bemutatására. 
Amennyiben a nyertes 7 (hét) naptári napon belül nem jelentkezik válasz e-mail-ben 
nyereményéért úgy arra igényt a későbbiekben nem tarthat. Ebben az esetben a tartaléknyertes lép 
a helyébe és tarthat igényt a nyereményre. A tartalék nyertesnek az értesítő mail-re 7 napon belül 
jogosult válaszlevélben jelezni nyereménye elfogadását és az értesítéstől számított 40 (negyven) 
munkanapon belül jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező a fenti határidőkön belül tudja 
biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a játék feltételeinek mindenben megfelelő nyertes 
számára, a játék során megadott szállítási címre. Ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel 
együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen, és 
aláírja a nyeremény átvételét igazoló elismervényt.  
A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tanúsít együttműködést annak érdekében, hogy 
a nyeremény átvétele a fent rögzített határidőn belül megtörténjen, a fenti határidő elteltét 
követően jelen Nyereményjátékkal, illetve a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igénnyel 
nem léphet fel a Szervezővel szemben.  
A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel 
készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a 
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. bármely reklám promóciójához történő felhasználásához idő-, 
és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.  
 
10. A nyeremény átadása:  
A nyeremények átadása, futárral történik.  
A regisztrációt követően megadandó kiszállítási információkat nem tárolja el a Tesco Globál 
Áruházak Zrt., és semmilyen célra nem használja fel.  A kiszállítással kapcsolatos adatokat a 
Szervező, a nyeremény kiszállítását követő munkanapon törli.  
 
 
Adatvédelem  
 
A Játék során megadott személyes adatok kezelését a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., mint 
adatkezelő végzi. Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek önkéntes, kifejezett és személyes 
hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és 
kezeléséhez. Az adatkezelés a nyereményjáték lebonyolítása céljából történik. 
 
A Nyereményjátékban résztvevők a finterne@hu.tesco-europe.come-mial, illetve a 
http://tesco.hu/tesco_kapcsolat/vevoszolgalat címen bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes 
adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A 
Nyereményjátékban résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak 
megsértése esetén jogukban áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 
bírósághoz fordulni. A TESCO-GLOBAL Áruházak 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 Áruházak 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 



A http://www.tesco.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a TESCO-
GLOBAL ÁRUHÁZAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
(SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS, KINIZSI ÚT 1-3., CG.: 13-10-040628, MINT „ADATKEZELŐ”, 
ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI AZONOSÍTÓ: 707-0003) tiszteletben tartja a személyes 
adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga 
rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az adatkezelés jogalapja:  
Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a 
személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját 
szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó 
egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak-, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége 
során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg.  
Az Adatkezelő (http://tesco.hu/adatvedelem) a jelen szabályzatban határozza meg a Weboldalra 
látogatók által megadott, vagy egyéb tevékenysége során, így például nyereményjáték szervezése 
során, jogszerűen tudomására hozott személyes adatoknak kezelésével, védelmével kapcsolatos 
elveit és gyakorlatát. A Weboldal használatával Ön a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, 
tudnivalókat elfogadja. Az adatkezelés célja:  
Az Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettek 
vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen. Az érintettek 
Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja az esetleges későbbi 
kapcsolatfelvételek alkalmával.  
Az adatkezelés megnevezése:  
A Weboldal általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban 
előfordulhat, hogy a Weboldal bizonyos részeinek eléréséhez regisztráció szükséges, vagy a 
Weboldal által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók 
bizonyos személyes adatainak (pl. név, lakcím, e-mail cím, mobiltelefonszám, stb.) megadása. A 
Weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás mindig önkéntes, a látogató 
szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Adatkezelés a Weboldalon regisztrált 
személyek esetében csak a jelen szabályzat alapján történő megfelelő tájékoztatás birtokában, 
önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásuk alapján történik. Az adatkezelés időtartama:  
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az 
adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére 
haladéktalanul törlésre kerülnek.  
 
Tájékoztatás, hozzájárulás:  
A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett előzetes és megfelelő 
tájékoztatására a megadott személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint a tájékoztatáson 
alapuló, az adatkezeléséhez történő előzetes, egyértelmű, és kifejezett hozzájárulása beszerzésére. 
A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az 
adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges 
adatfeldolgozó személyének közlésére. A látogatók jogai személyes adataik kezelésével 
kapcsolatban:  
Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre 
tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az 
internet_feedback@hu.tesco-europe.com címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése 
esetén az Adatkezelő legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Az érintett jogosult 



kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő 
internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus címén. Az Adatkezelő a helyesbítést 
haladéktalanul elvégzi nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Az 
érintett jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez 
történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés az Adatkezelő 
internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus címen vagy postai úton a TESCO-GLOBAL 
Zrt., Marketing Osztály, 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. postacímen kérhető. Az érintett bármikor 
visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. 
Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul 
gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából 
(azaz felhívja a törlésre az adatfeldolgozót), és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre 
kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható 
legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy 
megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy 
kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire 
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.  
A www.tesco.hu weboldalon személyes adataikat regisztrálók egyértelműen hozzájárulnak és 
kifejezetten elfogadják, hogy személyes adataikat az Adatkezelő az adatkezeléshez szükséges 
technikai cselekmények elvégzése céljából harmadik személy adatfeldolgozónak átadja (az 
adatfeldolgozó személye alább található). Az Adatkezelő személyes adatokat egyéb, ez irányú 
felhatalmazás hiányában, az érintett személy előzetes és tájékozott hozzájárulása nélkül harmadik 
személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező 
adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes 
adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll -e az adattovábbítás jogalapja. A 
www.tesco.hu együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal. Az Adatkezelő elektronikus 
hírlevelet vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet kizárólag az igénylő megfelelő tájékoztatás 
birtokában történő, önkéntes, előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása esetén küld az 
igénylő által a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre vagy mobiltelefonszámra.  
Adatbiztonság: Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy 
biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési 
rendszerek kiépítését, működtetését. 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 az adatkezelő, illetve az 
adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat 
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása 
magyarországi szerveren történik. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, 
hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást 
az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az 
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, 
amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett 
előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely 
felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az 
adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját törölni. 
Adatfeldolgozó: Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az 
adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az 
adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, 
kezelhetőségének megváltozásáról, törlésükre vonatkozó visszavonó nyilatkozatról tudomást 
szerez. A jelen Weboldalon keresztül regisztrált, vagy bármely más tevékenysége, így például 



nyereményjáték szervezése során jogszerűen tudomására jutott személyes adat feldolgozását, mint 
adatfeldolgozó a Carnation Internet Tanácsadó Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-
146. , cg.: 01-10-044339) végzi. További adatfeldolgozó: a Webpont Kft. (székhely: 1011 
Budapest, Fő utca 35. , cg.: 01-09-689912).  
 
A Weboldal:  
A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.  
 
A Weboldal:  
A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.  
A Weboldal tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes 
írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. A Weboldal harmadik 
személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon 
található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. A Weboldal egyes részei, az Ön 
azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az Ön 
számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a 
cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k 
használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Weboldal minden szolgáltatását.  
A Weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), 
naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban 
található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön 
személyesen azonosítható lenne.  
További kérdéssel illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus 
levélcímen: internet_feedback@hu.tesco-europe.com  
Az adatvédelmi szabályzat hatálya, módosítása:  
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre és valamennyi, az Adatkezelő által 
tevékenysége során megszerzett és kezelt adatra.  
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot a látogatók előzetes 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését 
követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.  
 

A Szervező jogosult bármikor belátása szerint a résztvevők egyidejű értesítése mellett a 
Nyereményjátékot megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen játékszabályzatot módosítani, 
továbbá Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények 
átadásának részben vagy egészben történő megakadályozására, ha a Nyereményjáték kapcsán 
visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a 
Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon rosszhiszeműen 
jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Szervező 
fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen játékszabályzatot, illetve a Nyereményjáték menetét 
kiegészítse vagy módosítsa.  

 
Budaörs, 2014.október 31. 
www.tesco.hu / TESCO-GLOBAL Zrt. 


