
A Vásároljon és nyerjen 
nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 

 
1. A nyereményjáték szervezője 
 
A Vásároljon és nyerjen nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervezője 
a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; cégjegyzékszám: 13-10-040628; 
adószám: 10307078-2-44; a továbbiakban: “Szervező”). A Nyereményjátékkal kapcsolatos 
adatkezelést a Szervező végzi. 
A Szervező megbízásából a Nyereményjáték lebonyolítását, valamint az ezzel kapcsolatos 
adatfeldolgozási feladatokat a Be Social Kft. (székhely: 1035 Budapest, Seregély utca 3-5.; 
cégjegyzékszám: 01-09-997245; adószám: 24239482-2-41) látja el. 
 
2. A Nyereményjáték meghirdetése és időtartama 
 
A Nyereményjáték a www.tesco.hu/kozmetikai_katalogus weboldalon kerül meghirdetésre 2018. 
11.15. napján. A Játék időtartama: 2018. 11.15. 00:00és 2018. 12.21. 23:59 között. 
 
3. A Játékban való részvétel feltételei 

 
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a 
továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”), aki eleget tesz a 3. pontban rögzített feltételeknek. 
 
A Játékban való részvétel feltételei a következők: 

3.1.  A Résztvevő egy alkalommal legalább 3399 Ft értékben vásárol bármely TESCO áruházban 
kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható terméket. Majd a Résztvevő feltölti a 
vásárlásról kapott bizonylaton található AP kódot a weboldalra (a továbbiakban: „Honlap”), és 
ennek során megadja a következő adatait: név, e-mail cím, telefonszám, valamint a levelezési 
cím. Ezt követően a Résztvevőnek meg kell válaszolnia a feltett kérdést.  

3.2.  Az adatok feltöltését, valamint a vásárlási bizonylat regisztrációja és feltett kérdés 
megválaszolását követően a Résztvevő egy megerősítő email-t kap a Nyereményjátékban való 
részvételről. 

3.3. Egy Résztvevő a Játék időtartama alatt több alkalommal is részt vehet, azonban csak egy 
nyereményre jogosult. 

3.4. A Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói is jogosultak részt venni a 
Nyereményjátékban. 

 
4. A Nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény tárgya 
 
4.1  Minden egyes Résztvevő esetében a Szervező jogosult eldönteni, hogy a Játékos 
maradéktalanul eleget tett a Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. 
 
A Nyertes a Játékban résztvevő Játékosok közül kerül kisorsolásra, akik maradéktalanul megfelelnek a 
Szabályzatban foglaltaknak. A sorsolást a Szervező bonyolítja le. 
A Szervező a sorsolást követő két munkanapon belül értesíti a Nyertest az általa a Szervező 
rendelkezésére bocsátott email elérhetőségen. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 naptári 
napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy a továbbiakban nem tarthat igényt a 
nyereményre. 
 
Nyeremények és értékük: 
 

1. Bag SYOSS Keratin 3.999 Ft 
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2. Bag BK Fiber18/TAFT 2.999 Ft 
3. Whitewater spray +Shower gel 250 ml 1.599 Ft 
4. Citron AP Stick+ Shower gel 250ml 1.599 Ft 
5. XMAS FUS5 200ML+BALPRO3IN1 50ML CE 3.799 Ft 
6. XMAS M3 554 RAZ BLACK+RAZ STAND CE NOIR 2.999 Ft 
7. XMAS MACH3 1UP+M3 EXT CONF 75ML CE 2.999 Ft 
8. Unilever csomag 2.200 Ft 
9. Coty csomag 2.336 Ft 
10. AROMA TRIPLE 2.649 Ft 
11. GOURMET DOUBLE 2.199 Ft 

 
A Nyertes a bizonylatot szkennelt vagy fotó formájában köteles elküldeni e-mail-ben a Szervező 
részére. 
 
A Szervező biztosítja a Nyereményt a Nyertes részére. A Nyeremény kézbesítése postai úton vagy 
futárszolgálattal történik a Nyertes által a Szervező rendelkezésére bocsátott szállítási címre. A Nyertes 
felelős, hogy az előre egyeztetett időpontban a Nyeremény átadása megtörténjen. A szabályosan a 
postának vagy a futárszolgálatnak kiadott Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy 
késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal. 
 
A Szervező, illetve annak bármely a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a 
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 
A Nyertes a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek 
között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A 
Nyeremény készpénzre nem váltható. 
 
4.2 – Sorsolás 
A Játék időtartama alatt minden nap 2 (kettő) nyertes kihúzására kerül sor (összesen 80). A hétvégére 
eső sorsolásokat hétfőn tartjuk meg.  A sorsolás során kettő nyertes kihúzására kerül sor. A sorsolás a 
véletlenszerűség elve alapján történik. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, 
vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják 
a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 
tiltják. A nyertes Játékosok a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával /forgalmazójával szemben 
érvényesítheti. 
 
 
5. A Nyereményjátékból való kizárás 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból azt a Játékost, aki nem 
felel meg vagy megszegi a Játékszabályzatban foglaltakat. A Szervező továbbá kizárja a Játékost, aki (i) 
jogsértést követ el a Nyereményjátékban történő részvétele során; (ii) harmadik fél nevében vesz részt 
a Játékban; (iii) csalás vagy bármilyen visszaéléssel megszegi a szabályokat. 
 
A Szervező a Nyeremény átadását követően is kizárhatja a Játékost a Nyereményjátékból a fentiekben 
részletezett okokra hivatkozva, és a kizárt Játékos pedig köteles a Nyereményt  a Szervező részére 
visszaszolgáltatni, vagy a Nyeremény értékét megtéríteni. 
 
6. Adatvédelmi rendelkezések 
 



6.1.  A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő adatkezelési feladatokat a Szervező látja el, 
míg az ezzel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat a Be Social Kft. (székhely: 1035 Budapest, 
Seregély utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-09-997245; adószám: 24239482-2-41). 

6.2.  A Játékosok személyes adatai kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, így 
különösen 
a) a Nyertesek kisorsolása és értesítése, 
b) a Nyeremények kézbesítése, 
c) a Játékkal összefüggő panaszkezelés. 

6.3. A Nyertes(ek) kiválasztása, a Játék eredményéről szóló értesítés, valamint a panaszkezelés 
céljából az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: név (családi és keresztnév), 
kézbesítési cím, telefonszám és email cím. A Nyertes esetében a Nyeremény kézbesítése 
céljából a következő személyes adatok kezelésére kerül sor: név (családi és keresztnév), 
kézbesítési cím, telefonszám és email cím. 

6.4.  A Játékosoknak a Nyereményjáték keretében történő személyes adatai kezelésének jogalapja: 
a) jogos érdek – a jelen Szabályzat 6.2. a) pontjában részletezett adatkezelési célokkal 

összefüggő adatkezelések esetében; 
b) szerződés – a jelen Szabályzat 6.2. b) pontjában részletezett adatkezelési célokkal 

összefüggő adatkezelések esetében; 
c) jogi kötelezettség teljesítése – a jelen Szabályzat 6.2. c) pontjában részletezett adatkezelési 

célokkal összefüggésben. 
6.5.  A Nyereményjátékkal összefüggésben a személyes adatok kezelése és tárolása a következő 

időtartamban történik: 
a) a Játékos által a weboldalon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok – 

a regisztráció időpontjától a Játékos vagy a TESCO általi visszavonás időpontjáig, de hat 
évnél nem hosszabb ideig, 

b) a Nyertes(ek) által a Nyeremény kézbesítése céljából az adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatok kezelése – a Nyeremények kézbesítésétől számított legfeljebb 
öt évig, 

c) a panaszkezelés céljából történő adatkezelés – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvényben foglaltaknak megfelelően a panasz előterjesztésétől számított 5 évig. 

6.6. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátása a Játékos önkéntesen 
döntésén alapul, ugyanakkor ez a Játékban való részvétel feltétele. 

 
A személyes adatok védelmével összefüggő további információk elérhetőek az Adatvédelmi és 
Cookie Szabályzatban a https://tesco.hu/belepes/adatvedelem/  oldalon vagy a 
www.tesco.hu/kozmetikai_katalogus oldalon 
 

7. Egyéb rendelkezések 
 
A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja az e Szabályzatban rögzített feltételeket. 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

kötelezettség nem terheli.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az érintettek egyidejű értesítése mellett a Nyereményjátékot 
korábbi időpontban lezárja vagy megszakítsa, továbbá a jelen Játékszabályt indokolt esetben - a 
Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt más, a meghirdetettel azonos értékű 
Nyereménnyel helyettesítse, valamint módosítsa a Nyeremény kézbesítésével összefüggő 
rendelkezéseket. A Szervező továbbá ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték szabályait 
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bármikor módosítsa, ideértve a Nyereményjáték időtartamát is, vagy a Nyereményjátékot a 
meghirdetettnél korábban megszüntesse. A játékkal kapcsolatos panaszokat a tesco@hu.tesco-

europe.com e-mail címre lehet megküldeni.  
 
 
 
A Szervező nem felelős a Játékosnál felmerülő olyan kárért, amely a Játékban való részvétel 
következménye, továbbá a Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldal teljesítménye, üzenet- és 
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, így a Szervezőt 
semminemű felelősség nem terheli.  
Azon kérdések esetében, amelyeket e Szabályzat nem rendez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
érvényesek. A Nyereményjátékkal összefüggő panasz előterjesztésére a …………………………………… en 
van lehetőség. 
 
A Nyereményjáték Szabályzata elérhető a www.tesco.hu/kozmetikai_katalogus weboldalon.  
 

Budaörs, 2018. 11.15. 
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