TESCO ÜZLETSOR „NÁLUNK KICSIK ÉS NAGYOK IS AJÁNDÉKRA TALÁLNAK”
NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A „NÁLUNK KICSIK ÉS NAGYOK IS AJÁNDÉKRA TALÁLNAK” elnevezésű nyereményjáték (a
továbbiakban: Játék) szervezője a TESCO‐GLOBAL Zrt (székhely: (2040 Budaörs, Kinizsi út 1.‐3.) (a
továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C.
II./11.) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS A JÁTÉK MENETE
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok
által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar
állampolgár, a 2.1.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes
személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,

2.1.1. bármely az 1. számú mellékletben megadott helyszínen lévő magyarországi Tesco
Üzletsori üzletben egy üzletben és egy tranzakció során vásárol legalább 3000 Ft értékben
(pénzváltó, vagy banki szolgáltatások kivételével, gyógyszertár esetén gyógyszernek nem minősülő
termék esetében) és a Vevőszolgálatokon, illetve a Tesco Üzletsoron kihelyezett
Nyereményszelvényt a vásárlási blokk adataival, illetve a Nyereményszelvényen csillaggal
jelölt mezők és személyes adataival olvashatóan, értelemszerűen kitöltve bedobja a Tesco
Üzletsoron található promóciós gyűjtődobozba.
A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amennyiben a Játékos az alábbi
feltételek mindegyikének megfelel:
• A Játékosnak a Pályázaton egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a saját nevét, e-mail
címét, telefonszámát, a vásárlás dátumát és helyszínét, a vásárlást igazoló blokk AP kódját,
egyértelműen jelezni (x-szel jelölni) a választott nyereményt és megjelölni a jelen játékszabályzat
elfogadására vonatkozó checkbox-ot.
• Adott Játékos kizárólag saját nevében nyújthat be Pályázatot a nyereményjáték során.
• Adott Játékos kizárólag egy féle nyereményt választhat és jelölhet meg egy adott Pályázat során.
• A Pályázatot a nyeremény játék időtartama alatt kell a sorsoló gyűjtődobozba bedobni.
• A Játékosnak a Pályázaton egyértelműen azonosítható módon kell elfogadnia a Játékszabályzatot.
Egy Játékos korlátlan számú Pályázat benyújtására jogosult. A játékosok nyerési esélyeiket több
érvényes Pályázat bedobásával növelhetik, de ugyanazon vásárlást igazoló blokkokkal csak egy
pályázatot fogad el a Szervező és a Lebonyolító. A blokkot kérjük, őrizzék meg, mert ezzel tudják
igazolni nyerés esetén a vásárlás/szolgáltatás igénybevételének tényét. Ennek hiányában a
nyereményeket nem áll módunk átadni, és arra a soron következő pótnyertes jogosult, amennyiben be
tudja mutatni a vásárlást igazoló nyugtákat.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti nyereményszelvényen található Pályázatot fogadjon
el! Minden bármilyen módon hamisított vagy manipulált nyereményszelvény érvénytelen, és nem
vehet részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázat érvényességével, valamint a Játék jelen
pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező

döntése az irányadó. A Szervező a nyereményszelvények tulajdonjogával kapcsolatban bármely
harmadik személyek között felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
2.1.2 A játékban a Bang Bang Ideas Kft., TESCO‐GLOBAL Zrt., valamint a We Are Reklámügynökség
Kft. alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2018. március 13. 00 óra 00 perctől 2018. április 16. 23 óra 59 percig tart.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
4.1 Választható nyeremények (összesen 5 db nyerhető meg):
-

1 db NESCAFÉ Dolce Gusto Drop kávéfőző

VAGY
-

1 db Samsung Galaxy Tab E T560 Tablet, Quad-Core™ 1.3 GHz processzorral, 9.6" HD,
1.5GB, 8GB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Android

VAGY
-

1 db LEGO STAR WARS: Clone Turbo Tank

VAGY
1 db XBOX ONE S 500GB MINECRAFT COMPLETE ADVENTURE BUNDLE + Ajándék 3
hónap XBOX LIVE GOLD előfizetés + 1 hónap Game Pass előfizetés
4.2 Főnyeremény:
1 db 1.000.000 forint, a magánszemély folyószámlájára utalva
-

1.000.000 (egymillió) forint, a magánszemély folyószámlájára utalva
A Nyertesnek a nyeremény átvételéhez rendelkeznie kell saját nevére szóló lakossági
bankszámlával és bármilyen típusú élő bank által kibocsátott lakossági bankkártyával.
A nyeremény összegét a Szervező a Nyertes – Nyertes által megnevezett banknál vezetett –
lakossági bankszámlájára utalja.
Amennyiben a Nyertes nem rendelkezik lakossági bankszámlával, úgy a nyeremény Nyertes
részére történő folyósításának feltétele, hogy a Nyertes lakossági bankszámlát nyisson.
A lakossági bankszámla megnyitását követően a nyeremény összegét a Szervező a Nyertes
lakossági bankszámlájára átutalja.
A Felek rögzítik, hogy a megnyitott lakossági bankszámla mindennemű költségei, a
számlavezetési
és
bankkártyához
kapcsolódó
díjak
megfizetése
a
Nyertest
(számlatulajdonost) terhelik.
Szervező vállalja, hogy a Nyertes részére nyitott folyószámlára – vagy Nyertes kérése alapján
a Nyertes saját, már meglévő bankszámlájára - a Promóciós időszakot követően 90 napon
belül (vagyis 2018. július 19-ig bezárólag) banki utalással 1.000.000 (egymillió) Ft-ot utal át.
A nyeremény kizárólag a promóciót követően, a fenti időtartamon belül kerülhet átutalásra.
A nyeremény átvételével járó a Nyertest terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi
hozzájárulás költségeket a Szervező átvállalja.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással
annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Promóciós időszakot követően
90 napon belül (vagyis 2018. július 19-ig) sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való
átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A
Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az
átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve
jogvesztő.
Amennyiben a Nyertes Játékos a Nyereményt nem veszi fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől
nem követelheti.
A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott
kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.
4.3. A sorsolás
A sorsolás időpontja:
A sorsolás 2018. május 10. napján 14 órakor történik, véletlenszerűség elvén alapuló gépi sorsolással,
közjegyző jelenlétében.
A sorsolás helyszíne:
A sorsolás helyszíne: 1051 Budapest, Nádor u. 20. I. em. 19. – Dr. Kapási Olga közjegyző irodája, a
sorsolás közjegyző jelenlétében történik.
A sorsolás azok között a játékosok között történik, akik a fent megadott határidőig megfelelően kitöltött
nyereményszelvényüket a Játékszabályzatban rögzített helyszínen található promóciós gyűjtődobozba
bedobták!
A sorsolás alkalmával 5 db Választható nyeremény és 1 db Főnyeremény Nyertes kerül kisorsolásra,
valamint nyereményenként 3 db tartaléknyertes. Amennyiben a kisorsolt nyereményszelvény
érvénytelennek minősül, úgy a sorsolásban következő tartalék nyertest illeti a díj.
A Lebonyolító a sorsolás eredményét a sorsolást követő héten a
www.tesco.hu/aruhazak/uzetsor/aktivitasok weboldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a
nyertesek neve és vásárlásuk helyszíne kerül nyilvánosságra.
Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
kizárásra kerül vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 4.5.
és 4.6. pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Szervező
tartaléknyertest sorsol, továbbiakban: tartaléknyertes).
A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyeremények átvételére, amennyiben
a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a nyereményt nem veszi át, vagy a pályázata bármely
okból utóbb érvénytelenné válik, pályázata nem felel meg az 1. pontban írt feltételeknek vagy a
nyertes a Játékból a pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
Amennyiben a választható nyeremények és főnyeremény nyertes Játékos Pályázata a jelen
Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül sor, mert a nyertes Játékos az 4.5.
és 4.6. pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Szervező az
ajándéksorsolás során meghatározott tartaléknyertest választhatja nyertesnek.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt a 4.1 pontban meghatározott Nyeremények közül
összesen legfeljebb 3 darab nyereményt nyerhet meg. (Választható nyeremények)
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kiválasztásra nem került Nyereményeket megtartsa, azok
kiosztására további sorsolásokat a promóció időtartamán túl ne tűzzön ki.

4.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

4.5. A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül
értesíti a nyereményszelvényen megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos
az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítéstkövető 5 (öt) munkanapon belül
visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a
Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és
Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményszelvényen
megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti
időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál a megadott határidőn belül, úgy ezen
körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult
tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

4.6. A nyereményeket – kivéve főnyeremény - a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott
nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A
futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, a sorsolást követő 60 (harminc) naptári
napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény
átvételére sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz
eleget és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező
vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz
(nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény
átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
A nyeremény átvételéhez a nyertesnek az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül be kell küldenie
a vásárlást igazoló eredeti, sérülés mentes blokkot a Bang Bang Ideas Kft. 1055 Budapest, Falk
Miksa u. 32. IV. emelet címre, feltüntetve a borítékon a „Nálunk KICSIK és NAGYOK is ajándékra
találnak!” mely igazolja, hogy a vásárlás az akcióban résztvevő üzletekben és az akció időtartama
alatt történt.
A 4.2 pont szerinti fődíj átadása személyesen történik előzetesen egyeztetett időpontban és
helyszínen.

4.7. Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos
figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a
helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A
csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre
vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

4.8. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a nyereményszelvényén feltüntetett
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb
okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség
nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e
tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a
Szervező viseli.

6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
6.1. A Játékról részletes információk a www.tesco.hu/aruhazak/uzletsor/aktualitasok weboldalon
érhetők el.
6.2. A résztvevők kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik a kicsikesnagyok@bangbang.hu email
címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a +36-1-610-8952 információs vonalon (elérhető: hétköznap 9:00
és 17:30 között).

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
A TESCO‐GLOBAL Zrt fontosnak tartja személyes adatok védelmét, és az adatok felhasználására
vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen pontban részletezett Adatkezelési tájékoztató többek között
tájékoztatást nyújt a Játékosnak a TESCO‐GLOBAL Zrt „NÁLUNK KICSIK ÉS NAGYOK IS
AJÁNDÉKRA TALÁLNAK!” nyereményjáték során történő személyes adatainak kezeléséről úgy,
mint a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal
kapcsolatos jogokról és választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is,
amelyeken választ kaphat a Játékos az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő
kérdéseire is.
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékban való
részvétel feltétele a személyes adatok megadása.
A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott
hozzájárulását, amit a regisztrációs folyamat során a nyereményszelvényen lévő checkbox
segítségével tehet meg.

8.1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ
Adatkezelő a Játék Szervezője, a TESCO‐GLOBAL Zrt (székhely: (2040 Budaörs, Kinizsi út 1.‐3.,
cégjegyzékszám: 13 10 040628, adószám: 10307078244, telefonszám: 06-80-222-333 a
továbbiakban: Adatkezelő).
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm,
Tücsök köz 1/C. II/11.), a We are Reklámügynökség Kft. (székhely: 1138 Budapest, Viza u. 3.),
valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351
Alsónémedi GLS, Európa u. 2.) végzi (a továbbiakban: Adatfeldolgozó; együttesen: Adatfeldolgozók).

Adatkezelési nyilvántartási számok:
NAIH-141060/2018.
NAIH-141061/2018.

8.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a
Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások
lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a
nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben
kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását
követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követő 30 napon belül törli.
A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az
Adatkezelő a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy
ismertethesse a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb
promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a

nyertesek Az Adatkezelő kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell
megerősíteniük.
Amennyiben a Játékosok a Nyereményjátékban való részvétel során egyértelműen és kifejezetten,
önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában, a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően megjelölik a
„Szeretnék előzetes tájékoztatást kapni a Tesco Üzletsor rendezvényeiről és programjairól.”
checkbox-ot a nyereményszelvényen, úgy hozzájárulnak a következőkhöz: (i) a Nyereményjátékkal
összefüggésben megadott személyes adatait a Szervező annak érdekében felhasználja, hogy a
Játékos számára közvetlen üzletszerzés céljából, különösen postai vagy telefonos megkeresés útján,
továbbá elektronikus levelezés, mobiltelefon vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs
eszköz útján reklámot, tájékoztató anyagokat vagy információkat küldjön; valamint (ii) a Szervező a
Játékos név- és postázási címadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény-kutatás és
tudományos kutatás céljából harmadik személyeknek átadja a Kkt. (A kutatás és a közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény) alapján.
A fenti (i)-(ii) pontokra vonatkozó hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható a Szervező elérhetőségein.

8.3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a
nyereményszelvényen lévő checkbox-ok megjelölésesével ad meg.
A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
(továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő
részvétellel és a vonatkozó mező bejelölésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a
Játékosok által a regisztráció során megadott személyes adatokat kezelje, továbbá, hogy
Adatfeldolgozót igénybe vegyen. Az adatkezelés-, és feldolgozás jogalapja jelen tájékoztatás
ismeretében az érintettek, azaz a Játékosok előzetes és részletes tájékoztatásán alapuló, önkéntes,
egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő/Adatfeldolgozó minden esetben külön értesíti az
érintetteket.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait
adja meg, a Játékos kötelessége az érintett írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése. A Játékos
az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes
adatok más jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál
keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség megtérítésére személyes feltétlen és kifejezett
kötelezettséget vállal.

8.4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A nyereményszelvény kitöltése és gyűjtődobozba bedobása esetén a Játékosok személyes adatainak
kezelése és feldolgozása - a Játékosok által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki:
Nyereményjáték céljából kezelt adatok (NAIH-141060/2018.)
-

teljes név;
email cím;
telefonszám
vásárlás dátuma, időpontja és helyszíne

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis (NAIH-141061/2018.)
-

teljes név;
email cím;
telefonszám

-

vásárlás dátuma, időpontja és helyszíne

Nyereményjátékhoz kapcsolódó videó és fénykép felhasználása (bejelentés folyamatban)
-

Kizárólag nyertesség esetén: videó és fénykép

Játékban való részvétel feltétele a személyes adatok megadása, illetve a nyereményszelvényen
található „Elfogadom a játékszabályzatot és hozzájárulok az abban foglalt adatkezeléshez.” checkbox
megjelölése.

8.5. KIK ISMERHETIK MEG A REGISZTRÁLT ADATOKAT?
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint
jogosult.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:
-

Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. II./11.)
a We are Reklámügynökség Kft. (székhely: 1138 Budapest, Viza u. 3
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi
GLS, Európa u. 2.)

Az Adatkezelő a Játékos személyes adatait harmadik személyeknek semmilyen formában nem adja
el, továbbítja vagy adja át a Játékos erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül.

8.6. A JÁTÉKOS JOGAI A KEZELT ADATAIVAL KAPCSOLATBAN
Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A tájékoztatás kérhető postai levél útján a következő postai címen: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1.‐3.
vagy e-mailben a kicsikesnagyok@bangbang.hu email címen és postai levél útján a következő
postai címen: 1393 Budapest Pf. 341. címen mindkét esetben a levelezési cím megadásával.
Adatkezelő és Adatfeldolgozó a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25(huszonöt) napon
belül, írásban válaszol.
Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését vagy
zárolását – részben vagy egészben – vagy e-mailben a kicsikesnagyok@bangbang.hu email címen és
postai levél útján a következő postai címen a 1393 Budapest Pf. 341. címen, a levelezési cím
megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az
adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.
Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése
előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való
részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely
a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az Adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

-

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

-

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
a törvényben meghatározott egyéb esetben.

-

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az
Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
8.7. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján
továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
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 Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az
adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben
részt vevő munkavállalói részére is előírja.
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.

8.8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően
történjék, amennyiben a Játékos úgy érzi ennek nem felelt meg a Szervező, úgy a Játékosnak
lehetősége van jelezni a kicsikesnagyok@bangbang.hu e-mail címen, vagy a következő postai
címen: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1.‐3
Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C.).
Továbbá amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való
jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az elektronikus úton
küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes
szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben
olvashatók.

8.9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó
személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások
végrehajtásáért.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési szabályok
folyamatos változása miatt, időről időre felülvizsgálja és az érintettek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan, bármikor módosítsa, hogy minél magasabb szintű védelmet biztosíthasson a Játékos
adatainak kezelése során.
Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés
során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2 A Nyereményszelvény kitöltésével és gyűjtődobozba való bedobásával és a
nyereményszelvényen a „Elfogadom a játékszabályzatot és hozzájárulok az abban foglalt
adatkezeléshez” mező megjelölésével a résztvevő elfogadja a nyereményjáték szabályzatát és az
adatvédelmi szabályzatát.
9.3. Jelen játékszabályzat az Akcióban résztvevő TESCO Áruház vevőszolgálati pultjánál és a
www.tesco.hu/aruhazak/uzletsor/aktualitasok weboldalon kerül kihelyezésre.
9.4 A Játékos részvételével minden tekintetben, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a
Játékszabályzat minden rendelkezését.
9.5 A postai és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
9.6. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a
nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával
szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát
nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre,
amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak
átvételét megtagadja.
9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a
jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő
tájékoztatása mellett.

Budapest, 2018. március 20.

TESCO‐GLOBAL Zrt.
Szervező

1. számú melléklet

A promócióban résztvevő áruházak listája:
1. Ajka
2.

Balassagyarmat
3. Balatonboglár
4. Balatonfüred

8400 Ajka, Fő út 66.
2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.
56.
8630 Balatonboglár, Klapka u. 30.
8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55.

5. Bekescsaba - Szarvasi
6. Budaörs

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68.

7. Budapest - Bécsi ut

1037 Budapest, Bécsi út 258.
1214 Budapest, XXI. II. Rákóczi Ferenc
u.191.
1149 Budapest, Pillangó u. 15.

8.

Budapest - Csepel
9. Budapest - Fogarasi Extra
10. Budapest - Megapark

2040 Budaörs, Kinizsi út 1–3.

1204 Budapest, Mártírok útja 281.

11. Budapest - Pesti út
12. Budapest - Soroksári út

1173 Budapest, Pesti út 5–7.

13. Budapest - Váci út Extra
14. Cegléd

1138 Budapest, Gács u. 3.

15. Csorna
16. Debrecen - Airport Extra

9300 Csorna, Bartók Béla u. 3/c.

17. Debrecen - Kishegyesi Extra
18. Dombóvár

4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.

19. Dunaharaszti - Némedi
20. Dunakeszi - Fót

2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.

21. Dunaújváros
22. Eger - Rákóczi

2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6.

23. Érd - Budafoki
24. Esztergom

2030 Érd, Budafoki út 2-4.

25. Gödöllő
26. Gyöngyös

2100 Gödöllő, Thegze Lajos u.2.

27. Győr - Királyszék
28. Hatvan

9012 Győr, Királyszék u. 33.

29. Hódmezővásárhely
30. Jászberény

6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17–19.

31. Kaposvár
32. Kazincbarcika

7400 Kaposvár, Berzsenyi út 13.

33. Kecskemét - Budai
34. Kecskemét - Target Center

6000 Kecskemét, Talfája 1.

35. Keszthely
36. Kiskunhalas

8360 Keszthely, Csapás u. 27.

37. Kisvárda
38. Mátészalka
Miskolc - Szentpéteri kapu
39.
Extra

4600 Kisvárda, Városmajor út 72.

1097 Budapest, Koppány u. 2-4.
2700 Cegléd, Malomtó szél 30.
4030 Debrecen, Mikepércsi út 73/a.
7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7.
2120 Dunakeszi, Fóti út 120.
3300 Eger, Rákóczi út 100.
2500 Esztergom, Mátyás király utca 30.
3200 Gyöngyös, Vásár u.2.
3000 Hatvan, Bibó István út 1.
5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a
3700 Kazincbarcika, Attila u. 10/b.
6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b
6400 Kiskunhalas, Fejérföld u. 24.
4700 Mátészalka, Alkotmány út 1/A.
3527 Miskolc, Szentpéteri kapu 103

40. Nagykanizsa - Boszorkány
41. Nyíregyháza - Pazonyi

8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2.

42. Orosháza
43. Pápa

5900 Orosháza, Vásárhely u. 23/a

44. Pécs - Budai Vám
45. Pécs - Kincses

7630 Pécs, Budai Vám 1.

46. Pécs - Makay
47. Salgótarján

7634 Pécs, Makay István u. 5.

48. Sárvár
49. Siófok

9600 Sárvár, Rákóczi u. 83.

50. Sopron
51. Szeged - Móraváros

9400 Sopron, Ipar körút 30.

52. Szeged - Rokus Extra
53. Székesfehérvár - Aszalvölgyi

6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64.

54. Szekszárd
55. Szolnok Extra

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 40.

56. Szombathely - Zanati
57. Tapolca

9700 Szombathely, Zanati u. 70.

58. Tata
59. Tatabánya

2890 Tata, Ring utca 1.

60. Tiszaújváros
61. Tököl

3580 Tiszaújváros, Örösi út 1/A

62. Vác
63. Vecsés

2600 Vác, Deres u. 2.

64. Veszprém - Külső-Kadartai
65. Zalaegerszeg - Sport

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3.

4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 36.
8500 Pápa, Celli út 92.
7631 Pécs, Kincses utca 1.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 143.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 27.
6729 Szeged, Szabadkai u. 7.
8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.
5000 Szolnok, Téglagyári út 30.
8300 Tapolca, Veszprémi út 5.
2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1.
2316 Tököl, Hermina u. 1-3.
2220 Vecsés, Fő út 246-248.
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1.

