
„Legyen varázslatos karácsonya!” nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata (a továbbiakban: 
Játékszabályzat vagy Részvételi Szabályzat) 

 
 
 
1. Bevezető rendelkezések és definíciók 
 
1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék) szervezője a TESCO-GLOBAL 
Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; cégjegyzékszám: 13-10-040628; a továbbiakban: Szervező 
vagy TESCO).  
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat a Szervező látja el. Az adatfeldolgozást az Adatkezelő 
megbízásából a Nyereményjáték lebonyolításáért is felelős Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, 
Seregély u. 3-5., cégjegyzékszám: 1-09-997245, adószám: 24239482-2-41; a továbbiakban: 
Lebonyolító) végzi. 
 1.2. A TESCO Clubcard Hűségprogram Szabályzata elérhető mind a www.tesco.hu/clubcard, mind a 
Nyereményjátékban résztvevő áruházak  vevőszolgálati pultjánál.  
1.3. A Clubcard kártyával rendelkező személy részt vesz a TESCO Clubcard Hűségprogramban, amely 
keretében a TESCO által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, illetve áruk megvásárlása után 
Clubcard pontokat gyűjthet. Minden egyes Clubcard kártya egyedi azonosítóval rendelkezik, amely 
azonosító alkalmas arra, hogy a Clubcard Hűségprogramban résztvevő személyeket 
megkülönböztesse. 
1.4. Clubcard pontok gyűjtése:  a Clubcard Hűségprogramban résztvevő részére vásárlásai, valamint 
szolgáltatások igénybevétele után Clubcard pontok jóváírására kerül sor, amelyre vonatkozó 
szabályokat a Clubcard hűségprogram Szabályzata tartalmazza. 
 
2. A Nyereményjáték helye és időtartama 
 
2.1. A Szervező a Nyereményjátékot a www.tesco.hu/karacsony weboldalon hirdeti meg.  
2.2. A Nyereményjáték időtartama: 2017. november 9. napján 00:09:00 órától 2017. december 6. 
napján 23:59:59 órájáig tart. A Szervező ugyanakkor jogosult a Nyereményjáték időtartamát a 
Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett bármikor meghosszabbítani. 
 
 
3. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei, a Nyereményjáték menete 
 
3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel 
rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a 
továbbiakban: Játékos vagy Résztvevő), aki 2017. november 9. és 2017. december 6. között, a 
Nyereményjáték időtartama alatt, eleget tesz az alábbi pontokban foglaltaknak.  
3.2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, az 
Adatkezelők, a Lebonyolítók, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő 
gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy 
velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 
2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
3.3. Amennyiben a megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy ennek minden 
következményét az adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt 
semmilyen felelősség nem terheli. Továbbá a Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik 
személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail 
címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Szervező a Játékkal 
kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az 
Adatkezelők, valamint a Lebonyolítók mindennemű felelősségét kizárja. A Regisztráció 
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a 
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Szervező-Adatkezelő, sem a Lebonyolító, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállalnak 
és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására. 
3.4. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos www.tesco.hu/karacsony 
weboldalon (a továbbiakban: weboldal) megnyitja a Karácsonyi Varázslatok Könyvének minden oldalát 
2017. november 9-én 00:00:00 óra és 2017. december 6-án 23:59:59 óra között.  
3.5. Továbbá a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétel feltétele nevének 
és email címének megadása a Játék lebonyolítása céljából (ideértve a kapcsolódó adminisztratív 
feladatok ellátását, a sorsolás lebonyolítását, a nyertessel történő kapcsolatfelvételt), továbbá 
amennyiben a Játékos Clubcard pontot is szeretne gyűjteni, úgy ehhez Clubcard azonosítójának 
megadása is szükséges. 
3.6. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos magára nézve kötelezőként fogadja el a 
Nyereményjáték Részvételi Szabályzatát.  
3.7. A Játék befejezésének időpontja 2017. december 6. napján 23:59:59 óra, kivéve ha a Szervező a 
Nyereményjáték meghosszabbításáról határoz, amelyről az érintetteket a www.tesco.hu/karacsony 
weboldalon egyidejűleg tájékoztatja. 
3.8. Hetente 5 (azaz öt) nyeremény kisorsolására kerül sor, nyereményenként 30.000 Ft (harmincezer 
forint) értékben. A nyeremény tárgya egy darab 30.000 Ft (harmincezer forint) értékű TESCO vásárlási 
utalvány. A vásárlási utalvány beváltásának feltételeit maga az utalvány tartalmazza. 
A Nyereményjáték 4 (azaz négy) fordulóból áll, ami azt jelenti, hogy hetente 1 alkalommal 5 nyertes és 
5 tartaléknyertes kisorsolásra kerül sor; a Játék időtartama alatt összesen 4 alkalommal az utalványok, 
valamint további egy alkalommal a fődíj sorsolására kerül sor. A tárgyi héten azok a Játékosok vesznek 
részt a sorsoláson, akik a sorsolást megelőző egy hetes periódusban regisztráltak, teljesítették a 3.4. 
pontban megjelölteket, és egyébként megfelelnek az e Szabályzatban rögzített feltételeknek. 
A sorsolásra minden hét csütörtöki napján 11 órakor kerül sor elektronikus sorsolás útján a Lebonyolító 
székhelyén. 
3.9. A Nyereményjáték fődíja egy 500.000 Ft értékű bevásárlás a Szervező által kijelölt, Váci úti Tesco 
áruházban Budapesten, mely feltöltőkártyákra, valamint betétdíjakra nem érvényes és maximum 
három darab alkoholtartalmú termékre használható fel. A fődíj sorsolásán minden Játékos részt vesz, 
aki a Játék időtartama alatt regisztrált, eleget tett a 3.4. pontban rögzített feltételeknek, és megfelel 
az e Szabályzatban foglaltaknak. A Szervező továbbá szállást biztosít egy éjszakéra a nyertes, valamint 
közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja) részére – maximum 6 fő erejéig –, illetve e személyek 
részére megtéríti a Szervező és az nyertes előzetes megállapodásának megfelelően az utazási költség 
ésszerű, indokolt összegét, amennyiben a nyertes lakóhelye a budapesti vásárlás helyszínéül kijelölt 
várostól eltérő településen található. 
 
4. A Nyereményjáték menete 
 
4.1. Azok a Játékosok, akik megfelelnek e Szabályzatban foglaltaknak, továbbá eleget tesznek e 
Szabályzat 3.4. pontjában foglaltaknak, és regisztrálnak, továbbá 150 Clubcard pontot kaphatnak, 
amennyiben részt vesznek a Szabályzat 1. pontjában részletezett Tesco Clubcard Hűségprogramban, 
és a regisztráció során e célból megadják Clubcard azonosítójukat. 
4.2. A regisztráció alapján a Játékos részt vesz a heti, valamint a fődíj sorsolásán is. A regisztráció során 
a személyes adatok megadása önkéntes, ugyanakkor a Játékos tudomásul veszi, hogy a 
Nyereményjátékban való részvétel feltétele nevének és email címének a Játék lebonyolítása céljából 
történő megadása, valamint a Játékos önkéntes döntése alapján jogosult megadni Clubcard 
azonosítóját a Clubcard pontok jóváírása céljából, amennyiben igényt tart a 150 Clubcard pontra. A 
Játékos abban az esetben kerül be a Nyereményjáték adatbázisába, amennyiben a regisztrációs 
felületen nyilatkozik és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a Nyereményjáték lebonyolítása 
céljából történő kezeléséhez. 
4.3. Az előző pontban hivatkozott adatbázisba bekerült személyek részt vesznek az adott heti, valamint 
a fődíj sorsolásán is. Egy játékos hetente maximum egy alkalommal vehet részt a játékban. 
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5. Clubcard pontok jóváírására vonatkozó feltételek 
 
5.1. Amennyiben a Játékos a Tesco Clubcard Hűségprogramjában is részt vesz, és eleget tesz a 
Szabályzat 3.4. pontjában foglaltaknak, regisztrál és Clubcard azonosítóját is megadja, a Játékos 150 
Clubcard pontra jogosult, amelyet a Szervező az alábbiakban foglaltak szerint ír jóvá. 
5.2. A Clubcard pontok jóváírására a regisztráció időpontját követő 5 héten belül kerül sor, amely 
pontok a jóváírást követő negyedévben kiküldött Clubcard értesítőben az „Egyéb pontok” 
kategóriában jelennek meg. Amennyiben a regisztrációra a Clubcard értesítő kiküldését megelőző 3 
héten belül kerül sor, e pontok ebben nem kerülnek feltüntetésre, hanem a következő értesítő 
tartalmazza az így szerzett megszerzett Clubcard pontokat. 
5.3. A Szervező felelős, hogy a Clubcard pontok jóváírása a fentieknek megfelelően megtörténjen. 
5.4. A Játékos nem jogosult a Clubcard pontok értékének megfelelő összegű készpénzre. 
5.5. E Részvételi Szabályzat az érintettek egyidejű tájékoztatása mellett, előzetes értesítés nélkül 
bármikor visszavonható vagy módosítható. A Clubcard Hűségprogramra vonatkozó részletes 
adatvédelmi tájékoztatója a http://tesco.hu/belepes/adatvedelem/  weboldalon érhető el. 
 
 
6. Nyeremények, a Nyereményjáték nyerteseinek kiválasztása, a nyertesek értesítése 
 
6.1. Hetente 5 (azaz öt) nyeremény kisorsolására kerül sor, nyereményenként 30.000 Ft értékben. A 
nyeremény tárgya: fejenként 1 db 30.000 Ft értékű TESCO vásárlási utalvány. A vásárlási utalvány 
beváltásának feltételeit maga az utalvány tartalmazza. 
A Nyereményjáték 4 (azaz négy) fordulóból áll (november 9-15., november 16-22., november 23-29. 
november 30.-december 6.), ami azt jelenti, hogy hetente 1 sorsolásra kerül sor, a Játék időtartama 
alatt összesen 4 alkalommal. A tárgyi héten azok a Játékosok vesznek részt a sorsoláson, akik a sorsolást 
megelőző héten regisztráltak, teljesítették a 3.4. pontban megjelölteket és egyébként megfelelnek az 
e Szabályzatban rögzített feltételeknek. 
A sorsolásra minden hét csütörtöki napján 11 órakor kerül sor elektronikus sorsolás útján a Lebonyolító 
székhelyén. 
6.2. A Nyereményjáték fődíja egy 500.000 Ft értékű bevásárlás a Szervező által kijelölt, Váci úti Tesco 
áruházban, Budapesten, mely egy alkalommal érvényesíthető. A fődíj sorsolásán minden Játékos részt 
vesz, aki a Játék időtartama alatt regisztrált, eleget tett a 3.4. pontban rögzített feltételeknek, és 
megfelel az e Szabályzatban foglaltaknak. A Szervező továbbá szállást biztosít egy éjszakéra a nyertes, 
valamint közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja) részére – maximum 6 fő erejéig –, illetve e 
személyek részére megtéríti a Szervező és az nyertes előzetes megállapodásának megfelelően az 
utazási költség ésszerű, indokolt összegét, amennyiben a nyertes lakóhelye a budapesti vásárlás 
helyszínéül kijelölt várostól eltérő településen található. 
6.3. A Nyereményjáték nyerteseinek kiválasztása véletlenszerű, elektronikus sorsolás útján történik, 
amelyet a Lebonyolító végez minden hét csütörtöki napján 11 órakor.  Minden egyes sorsoláson azok 
vesznek részt, akik az adott sorsolás időpontját megelőző fordulóban (3.8. pont), azaz egy hetet 
megelőzően érvényesen regisztráltak a Nyereményjátékra. A Játékosok minden esetben kizárólag a 
regisztrációt követő sorsoláson vesznek részt. A sorsolás során hetente öt nyertes és öt tartaléknyertes 
kiválasztására kerül sor, akik a sorsolás sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben az öt 
nyertessel a sorsolást követő 60 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot. 
6.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók, illetve készpénzre át nem válthatók. A Játékos kizárólag 
egyetlen heti nyereményre – azaz vásárlási utalványra – jogosult a Nyereményjáték időtartama alatt. 
A Játékos, aki a Játék időtartama alatt regisztrált, részt vesz a fődíj sorsolásán is. 
6.5. A Szervező nem vállal felelősséget a nem jogszerű, hiányos vagy pontatlan adatszolgáltatásért vagy 
azokért a regisztrációkért, amelyek nem felelnek meg a Részvételi Szabályzatban foglaltaknak. 
6.6. A Szervező a heti nyerteseket a sorsolást követően 3 napon belül értesíti, és amennyiben a 
nyertestől erre nem érkezik válasz az ezt követő 15 napon belül, úgy a Szervező a Lebonyolító útján 
további egy alkalommal elektronikus levél útján ismételten megkeresi az érintettet. 



 6.6.2. A Lebonyolító a fődíj nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul elektronikus levél 
útján értesíti, és a nyertesnek az értesítést követő 5 napon belül van lehetősége felvenni a kapcsolatot 
a Lebonyolítóval. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy e határidő elmulasztása esetén a 
továbbiakban nem tarthat igényt a nyereményre. Amennyiben a fent rögzített határidőn belül nem 
sikerül felvenni a kapcsolatot a nyertessel, vagy a nyertes Játékos egyébként nem felel meg e 
Szabályzatban meghatározott feltételeknek, úgy a sorsolás sorrendjében a tartaléknyertes lép a 
nyertes helyébe. 
 
7. Vegyes rendelkezések 
 
7.1. Résztvevőt terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, 
fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet 
kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése, mikrofon biztosítása). 
7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Kampányszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a 
Kampányt - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. 
A jelen Részvételi Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges felfüggesztéséről vagy 
megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a http://tesco.hu/karacsony oldalon, a 
Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a 
Nyereményjátékban való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos 
kártérítést és kártalanítást. 
7.3. Szervező jogosult bármely Játékost előzetes értesítés nélkül a Nyereményjátékból kizárni, 
különösen, ha bármilyen visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha 
valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon 
rosszhiszeműen jár el. A kizárásról a Szervező az érintetett elektronikus levél útján értesíti.  
7.4. A Nyereményjátékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és 
Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok 
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves e-mail cím stb.) ill. valódiságáért. A Szervező és 
Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért 
vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. 
 
8. Személyi jövedelemadó 

 
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.  
 
9. Adatvédelem 
 
A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 
(továbbiakban: Info tv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a a Nyereményjátékban 
történő részvétellel önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint 
adatkezelő a Játékos által a regisztráció során megadott személyes adatokat hozzájárulása 
visszavonásáig vagy a Nyereményjáték befejezéséig kezelje, továbbá, hogy Lebonyolítót, mint 
adatfeldolgozót igénybe vegye. Az adatkezelés és az adatfeldolgozás jogalapja az érintettek előzetes 
és részletes tájékoztatáson alapuló önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés 
célja a Nyereményjáték lebonyolítása, ideértve a Clubcard pontok jóváírását és nyeremények 
átadását. A Résztvevők személyes adatainak kezelése és feldolgozása - a Résztvevők által megadott - 
alábbi személyes adatokra terjed ki:  

a) a Nyereményjáték lebonyolítása: név, elektronikus levelezési cím; 
b) a nyeremény kézbesítése a nyertes részére:  postai levelezési cím; 
c) Clubcard pontok jóváírása céljából: Clubcard azonosító. 

 



A Résztvevő tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek 
feldolgozásra. Résztvevő egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai a fentebb leírt 
terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Szervező, a Lebonyolító és az 
Adatfeldolgozó által.  
 
A Résztvevők személyes adatait Szervező és Lebonyolító a Nyereményjáték lebonyolításáig kezelik, 
vagy amennyiben a Résztvevő ezt megelőzően visszavonja a személyes adatai kezelésére vonatkozó 
hozzájárulását, akkor ennek időpontjáig.  
Résztvevő tudatában van az Info. törvényben biztosított jogainak, így  

a.) bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,  
b.) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező 

adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a Szervező címén (TESCO-GLOBAL Zrt., 2040 
Budaörs, Kinizsi út 1-3.) vagy internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus címen. 
A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás 
megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása 
esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás 
lehetőségéről  

c.) A Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 
tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő 
bírósághoz fordulhat az Info. tv-ben foglalt feltételek szerint. 

d.) Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 25 napon 
belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Résztvevő részére, valamint ha személyes adatok 
törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a 
Szervező a Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 25 napon 
belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Résztvevő jogosult jogorvoslattal élni. 

 
A személyes adatok kezelésével összefüggő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Honlap: http://www.naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatvédelmi 
kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
kötelezettséget vállal az Info. tv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített rájuk vonatkozó 
kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére. 
 
Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Nyereményjáték érvényes időtartamának 
befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Résztvevőnek a 
Nyereményjátékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.  
 
A Szervező vállalja, hogy a Nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli és azt harmadik személyeknek át nem 
adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. 
 
 Alulírott kijelentem, hogy személyesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen 
regisztráció során megadott személyes adataimat a TESCO-GLOBAL Zrt. (cg.:13-10-040628, székhely: 
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.), mint Szervező-Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a 
Nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelje a hozzájárulásom visszavonásáig. Az adatvédelmi 
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tájékoztatót megismertem, megértettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, és azt magamra 
nézve kötelező érvényűnek fogadom el. Tudomásul veszem, hogy tájékoztatást kérhetek az 
adatkezelésről, kérhetem a személyes adatok helyesbítését, törlését a 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 
postai vagy az internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus címen, illetve megillet a 
tiltakozás és a bírósági jogérvényesítés joga. 
 
A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához 
való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.  
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges 
adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.  
 
Az általános adatvédelemről további információkat a következő webcímen talál: 
http://tesco.hu/belepes/adatvedelem/ 
 
Személyes adatkezelések céljuk szerint:  

I. Clubcard pontok jóváírása 
Az adatkezelés célja: Clubcard pontok jóváírása a Clubcard kártyával rendelkező résztvevő részére 
Az adatkezelés jogalapja: jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló önkéntes, 
határozott és kifejezett hozzájárulása.  
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, Clubcard azonosító  
Az adatkezelés időtartama: a Nyereményjáték lebonyolítása, a Clubcard pontok jóváírása 
Adatkezelő: TESCO-GLOBAL Zrt. 
Adatfeldolgozó: Webpont Informatikai Kft. (székhely:1011 Bp. Fő utca 35. 7.em 1, cégjegyzékszám: 01-
09-689912, adószám: 12509795-2-41) 
 

II. Nyereményjátékban részvétel és nyeremények kézbesítése 
Az adatkezelés célja: a Nyereményjáték lebonyolítása, ideértve a nyertes kisorsolását, értesítését és a 
nyeremény kézbesítését is. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló önkéntes, 
határozott és kifejezett hozzájárulása.  
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, elektronikus levelezési cím; a nyertes esetében a postai 
cím.  
Az adatkezelés időtartama: kampány lebonyolítása 
Adatkezelő: TESCO-GLOBAL Zrt. 
Adatfeldolgozó: Be Social Kft.   
 
Kiegészítés: 

 

 

 

 
10. Záró rendelkezések 

 
10.1. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldal teljesítménye, üzenet- 
és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, Adatkezelőkön és a Lebonyolítókon kívülálló 
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, 
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valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelők és a Lebonyolítók az 
e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 
 
10.2. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 
feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelők, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget 
nem vállalnak,  illetve ebben az esetben a Szervező nem köteles a nyereményt átadni. 
 
10.3. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 
Játékszabályban rögzített feltételeknek.  
 
10.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a 
Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam 
program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 
 
10.5. Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem 
válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább. 
 
10.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt - a Játékosok erre irányuló, egyértelmű 
tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa. 
 
10.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás 
időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. 
 
10.8. A Részvételi Szabályzat elérhető a www.tesco.hu/karacsony weboldalon. 
 
Budapest, 2017. november 7. 
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