
Részvételi szabályzat  

A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: “Véleményklub” vagy “Weboldal”) 

és a Véleményklub regisztrációhoz kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott 

nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, 

Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban mint „Szervező”). A nyereményjátékkal 

kapcsolatos adatkezelést a Szervező látja el.  

A Véleményklub működtetésének technikai feltételeit és a jelen nyereményjáték 

(továbbiakban: “Játék”) lebonyolítását a Micra-S Piackutató és Tanácsadó Bt. (székhely: 

2161 Csomád, Liget u. 14., cégjegyzékszám: 15-06-085077, továbbiakban: 

“Lebonyolító”) végzi.  

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, mint adatfeldolgozó a 

Szervező-Adatfeldolgozó megbízásából a Webpont Kft. (székhely: 1011 Budapest, Fő 

utca 35. , cg.: 01-09-689912) látja el. 

 

A Szervező 2014. június 17-én 08:00 óra és 2014. június 29-én 23:59 perc. 

közötti időtartamra meghirdeti az étkezési szokásokról szóló kérdőív 

kitöltéséhez kapcsolódó  nyereményjátékot. 

Azon játékosok között, akik a fent megadott időtartam alatt elektronikus e-mailen 

keresztül megkapott, az étkezési szokásokra vonatkozó kérdőívet teljesen, minden 

kérdésre válaszolva kitöltik, nyereménysorsoláson vesznek részt. A kérdőívet kitöltők 

között 2 db Sony Xperia E D2005 okostelefont, illetve 20 db 4000 Ft értékű Tesco 

vásárlási utalványt sorsolunk ki.  

A regisztráció során az adatlap kitöltésével a felhasználók egyidejűleg kifejezetten 

elfogadják, hogy a jövőben a VELEMENYKLUB kutatásokra és véleménykérésekre felkérő 

e-maileket küld az általuk regisztrált e-mail címre. A Játékos a jelen 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  

elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőként elfogadja. A szervező a kérdőívben 

megadott e-mail címeket a nyereményjáték lezárását követő 14 naptári napon belül 

megsemmisíti.  

 

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- 2 (kettő) db Sony Xperia E D2005 okostelefon 

- 20 (húsz) db 4000 (négyezer) Ft értékű Tesco vásárlási utalvány. 

A kutatás során egy kérdőívet csak egyszer, tölthet ki a felhasználó. Amennyiben 

ugyanazon felhasználó több e-mail címmel is kitölti a kérdőívet, kizárásra kerül a 

játékból.  

A kérdőívet kitöltők vállalják, hogy a kutatás során adott válaszaikkal valós adatokat 

közölnek, valamint a saját véleményüket osztják meg a kutatókkal.  

Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket bármikor 

egyoldalúan megváltoztassa a nyereményjátékban résztvevők megfelelő egyidejű 
tájékoztatásának feltételével.  

A VÉLEMÉNYKLUB online kérdőíves véleménykérésekben való részvételi feltételeit (és az 

azokhoz időről- időre esetlegesen meghirdetett nyereményjátékok feltételeit) mindenkor 

az egyes alkalmi kutatások szabályait részletesen tartalmazó részvételi feltételek 

tartalmazzák, amelyet az egyes kutatási kérdőívek megküldésekor ismerhetnek meg a 

kitöltők. 

A regisztrálók a VÉLEMÉNYKLUB-bal kapcsolatos további kérdéssel illetve észrevételekkel 

http://www.velemenyklub.hu/
http://www.tesco.hu/


az alábbi elektronikus levélcímen fordulhatnak a Szervezőhöz: 

segitseg@velemenyklub.hu . 

A nyereményjátékban 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), továbbá a jelen 

nyereményjáték lebonyolítását végző Webpont Kft. és a Micra-S Bt. vezető 

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói.  

Sorsolás: A nyereményjáték végén a korábbiakban felsorolt nyeremények sorsolása 

online sorsoló program segítségével zajlik.  

A sorsolás időpontja :: 2014. július 7. 10:00, helyszíne: Micra-S Bt. irodája: 2161 

Csomád, Liget u. 14.. 

A sorsoláson minden egyes nyeremény tekintetében 1 (egy) nyertes kerül kihúzásra. A 

nyertesnek az e-mailben történő értesítést követő 5 (öt) naptári napon belül fel kell 

vennie a kapcsolatot az értesítő e-maillben leírtak szerint. Amennyiben 5 (öt) nap 

elteltével nem jelentkezik a nyertes nyereményéért, úgy a Szervező egy emlékeztető e-

mailt küld a nyertesnek, melyre a Nyertesnek 1 munkanapon belül, azaz 24 órán belül 

jelentkezni kell.  Amennyiben ez sem történik meg, a Nyertes a nyereményére igényt 

nem tarthat.  

Kiértesítés: A nyertest e-mailen értesítjük nyereményékről. Az így megkapott e-mail után 

a nyertes haladéktalanul, de legkésőbb a fent megjelölt határidőn belül köteles felvenni 

az email-ben megjelölt személlyel a kapcsolatot. A nyeremények átadása postai úton 

történik, előzetes egyeztetés alapján.  

Adó- és egyéb fizetési kötelezettség: A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem 

terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével 

összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény 

átadásának helyszínére történő utazási költség) őket terhelik.  

Nyeremények átruházása: A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyertes a 

nyeremény átvételét aláírásával igazolja. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult 

nyertes, illetve tartaléknyertes a nyereményt az erre fennálló határidőn belül nem veszi 

át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon az állami 

költségvetésbe játékadó címen befizeti.  

Nyeremények átvétele: A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő 

nyertes a nyereményről szóló értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb a 

sorsolást követő 90 (kilencven) naptári napon 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 telefonon egyeztetett 

helyszínen és módon. Ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, 

hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.  

A nyeremény átvételével kapcsolatos költségek megtérítését a Szervező nem vállalja.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes 
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képviselőjével együtt jogosult. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője 

járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló bármelyik szülő.)  

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.  

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. 

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem 

az Adatfeldolozó nem vizsgálják, hogy a Játékos a Játék során megadott személyes 

adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták -e meg. A személyes adatok jogosulatlan 

megadásával kapcsolatos mindennemű felelősség a Játékost terheli.  Abban az esetben, 

ha a nyereményjátékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint -  a Játék ideje 

alatt kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő , jelen 

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, 

illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis 

major esetén. A jelen Nyereményjáték szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges 

felfüggesztéséről vagy 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. 

Budaörs, 2014. június 17. 

TESCO-Global Zrt. 

Szervező 

http://www.tesco.hu/

