
PROMÓCIÓS SZABÁLYOK 
"Gyűjtse az e-matricákat és válasszon a kedvezmények közül – Clubcarddal jobban megéri" 

(a továbbiakban: "Szabályzat") 
 

1. Rész 
I. Cikk 

Általános rendelkezések 
 

1. A "Gyűjtse az e-matricákat és válasszon a kedvezmények közül – Clubcarddal jobban megéri" elnevezésű promóciós 
kampány (a továbbiakban: "Promóció") és az ennek részét képező, a 3. részben írt verseny (a továbbiakban 
"Verseny") szervezője: a TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2040 
Budaörs, Kinizsi út 1-3., a Budapest Környéki Bíróság által vezetett cégjegyzékébe 13-10-040628 szám alatt 
bejegyzett, adószám: 10307078-2-44; a továbbiakban: Szervező vagy Tesco).  

 
2. A Verseny adminisztrátora / működtetője: a Tesco (a továbbiakban: “Lebonyolító”). 
3. A Promóció és a Verseny csak Magyarország területén fut, a Tesco üzletekben és Clubcard applikációval. 
4. A Promóció időtartama: 2020. augusztus 6. - 2020. szeptember 9. E-stamp csak 2020. augusztus 6.  és 2020. 

szeptember 2. között gyűjthető. E-kupon csak 2020. augusztus 6. - 2020. szeptember 9. között váltható be.  
5. A Verseny 2020. augusztus 6-án indul és 2020. szeptember 9-én zárul.  

 
2. Rész 

E-stamp Promóció 
 

II. Cikk 
A Vásárlók és a részvételi feltételek 

 
1. A Promóció minden olyan fogyasztó számára nyitott, aki Clubcard vásárló és aki egyúttal Clubcard applikációt 

használ. A kampányhoz való csatlakozás előfeltétele annak Clubcard alkalmazásban történő aktiválása és a jelen 
Szabályzat jóváhagyása (a továbbiakban: „Vásárló”). 

2. A Promócióból ki van zárva, abban nem vesz részt: a Tesco benzinkutak és a Tesco Online Vásárlás, beleértve a Tesco 
Doboz és a Click&Collect szolgáltatásokat is (a Vásárló gyűjthet e-stamps-eket ezeken a helyeken, de nem 
használhat fel e-kupont), továbbá a Promócióból teljesen ki vannak zárva a Tesco Pénzügyi Partnerek Szolgáltatásai.  

3. Minden, a Clubcarddal, egy tranzakción (vásárláson) belül elköltött 2.800 Ft (azaz kettőezer-nyolcszáz forint) után a 
Vásárló automatikusan kap egy bélyeget elektronikus formában kibocsátva (a továbbiakban: e-stamp), amelyet 
közvetlenül a Clubcard alkalmazásba juttatunk el.  
Nem jár e-stamp a Tesco Pénzügyi Partnerek Szolgáltatásainál történő vásárláskor, illetve az alábbi termékek 
vásárlásakor: alkohol, tápszer, Tesco ajándék utalvány, újságok, magazinok, és a Tesco kasszánál történő fizetéskor. 

4. A Vásárló az összegyűjtött e-stamps-ek számától függően kap e-kupont, kedvezményt a következő vásárláskor. Az 
applikáción belül összegyűjtött 10 e-stamps jogosít 1.800 Ft (azaz egyezernyolcszáz forint) kedvezményre, 15 e-
stamps 3.600 Ft (azaz háromezer-hatszáz forint) kedvezményre jogosít a következő vásárlás során, az applikáción 
belüli kupon aktiválását követően (e-coupon). Az e-kuponon alapuló kedvezmény csak a Tesco üzletekben 
használható fel, csak egyszer és egy vásárláson belül csak egy e-kupon használható. A kedvezményeket nem lehet 
kombinálni, és egynél több e-kupont nem lehet aktiválni, annak ellenére sem, hogy van hozzá elég e-stamps. Egy új, 
másik e-coupont csak azt követően lehet aktiválni, miután az előző e-coupon felhasználásra került. A Vásárló 
összesen legfeljebb 3, azaz három e-kupont kaphat a promóciós időszak alatt. Nem jár e-stamps azért a 
kedvezményes vásárlásért, ami az e-kupon applikációs kedvezményével történik.  
Az elektronikus kedvezmény nem alkalmazható az alábbi termékekre: alkohol, tápszer, Tesco ajándékutalvány, 
újság, magazin, valamint a Tesco pénztáraknál és a Tesco benzinkutakon, valamint a Tesco Online Vásárlásban 
történő fizetéseknél. 

5. Az e-stamps vagy e-kupon nem váltható készpénzre.  
6. A Promócióban való részvétel önkéntes, és azt úgy kell tekinteni, hogy az abban résztvevő Vásárló elfogadja a 

Promóció e Szabályzatban rögzített feltételeit. 



7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promóció ideje alatt rövid távú kampányokat szervezzen, olyan módon, 
hogy nagyobb számú e-stamp-et bocsát ki annál, mint amit jelen szabályzat (a II. Cikk) ír vagy más módon is 
ösztönözzön embereket a Promócióban való részvételre. 

3. Rész 
A Verseny 

 
III. Cikk 

Feltételek és belépés 
 
1. A Promóció versenyében (a továbbiakban: „Verseny”) az a Vásárló (II. Cikkben meghatározottak szerint) vehet részt, aki 

belép a Promócióba és egyúttal vállalja a jelen Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását, és emellett önként beleegyezik 
abba is, hogy részt vesz e Versenyben (a továbbiakban: Versenyző).  

2. A Versenyben való részvétellel a Versenyző hozzájárulását adja a Szervezőnek, hogy egyetért a Szabályzat 3. Részében 
foglaltakkal és ebbe beleegyezik. Ha a Vásárló úgy dönt, hogy nem vesz részt a Versenyben, a jelen Szabályzatnak ez a 
része (3. Rész “A Verseny”) nem vonatkozik rá (csak az 1., 2. és a 4. Rész a Promóció tekintetében). 

3. A Vásárló automatikusan belép a Versenybe, miután beváltja az e-kupont a jelen Szabályzat 1. Részében foglaltak 
szerint. 

4. A Vásárló annyi alkalommal lép be a Versenybe, amennyi e-kupont bevált. Azonban legfeljebb három alkalommal, mivel 
összesen maximum három e-kupon váltható be a Promóció időtartama alatt. 

5. Egy Vásárló csak egyszer nyerhet. 
6. A Versenyből ki vannak zárva a Tesco dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1.) bekezdésének 1. 

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
7. A nyeremények: Tesco ajándék utalványok.  
8. A Verseny nyertesével email vagy az applikáció útján lépünk kapcsolatba. 
 

IV. Rész 
A Verseny eredménye és a Díjak 

 
1. A Verseny nyertesei a Tesco által, véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra, elektronikus automata gépi sorsolás útján, a 

Verseny időtartamának végén, 2020. szeptember 9-én, az összes versenyző közül, aki teljesíti a Verseny feltételeit. A 
Tesco ezen döntése végleges, és ezzel kapcsolatban további igény nem érvényesíthető.  

2. Díjak: Tesco ajándék utalványok 
1. helyezett: 70.000 Ft értékben 
2. helyezett: 40.000 Ft értékben 
3. helyezett: 20.000 Ft értékben. 
(a továbbiakban: “Díjak”). 

3. A Díjakat úgy kell elfogadni, ahogy felajánlásra kerültek és azok nem átruházhatóak. A Díjak készpénzre vagy bármilyen 
egyéb kedvezményre nem válthatóak át. A Díjak promóciós anyagokon való leírása és feltüntetése csak a bemutatás 
célját szolgálja és tájékoztató jellegű. 

4. A Díjak jogilag nem kikényszeríthetők. 
5. A Szervező nem vállal felelősséget többek között az alábbiakért: adatsérülés, adatvesztés, jogosulatlan adatkezelés, 

hiányos vagy nem olvasható belépés, vagy  
olyan belépés, amely nem megfelelően történt.  

6. A nyerteseket emailen vagy az applikáción keresztül tájékoztatjuk, a kiválasztástól számított 5 (azaz öt) munkanapon 
belül. A Szervező minden nyertessel emailen vagy az applikáción keresztül lép kapcsolatba a nyertes Versenyző által 
megadott személyes adatok felhasználása útján. A Díj átvétele érdekében a nyertesnek meg kell adnia a címét a 
Szervezőnek, amelyre a Díjat el lehet küldeni. Ha a Szervező nem tud kapcsolatba lépni a győztessel, vagy a nyertes nem 
veszi át a nyereményt, akkor tartaléknyertes kerül kisorsolásra, az eredeti nyertes kisorsolásával egyező módon. A 
Szervező nem vállal felelősséget az eredeti nyertesért. 

7. A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért: a Díj nem kézbesíthető, elveszik vagy károsodik; valamint olyan 
károkért, amelyet a Versenyző vagy más személy szenved el a Versenyben való részvétellel vagy a megnyert díj 
felhasználásával kapcsolatban.  



8. A Versenyzővel nem lehet kapcsolatba lépni marketing célokból annak eredményeként, hogy részt vett a Promócióban 
és a Versenyben. 

9. A Versenyző nem jogosult jogi úton kikényszeríteni a Díjat, és nincs joga követelni más alternatív díjat, kedvezményt stb. 
sem a díj helyett. Ugyanakkor a Nyertesek nem kötelesek elfogadni a Díjakat. 

10. A Szervező fenntartja a jogot az eredeti Díj megváltoztatására, hogy azt az eredeti Díjhoz hasonló típusú és értékű díjjal 
helyettesítse, valamint a díjátadás módjának megváltoztatására. 

11. A Díjak adómentesek.  

V. Rész 
Kizárás a Versenyből 

 
1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal kizárja a Promócióból/Versenyből azt 

a Vásárlót/Versenyzőt, aki nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy bármilyen módon megsérti azt. 
2. A Szervező kizárja azt a Versenyzőt különösen, aki:  

a. a Verseny vagy a Promóció során jogszabálysértő magatartást tanúsít (különösen, ha jogosulatlan hardvert 
használ vagy más megtévesztő magatartást, csalást követ el); 

b. mások nevében vesz részt a Versenyben vagy a Promócióban; 
c. bármilyen (pl: számítógépes) manipulációt, illetve a Promóció és a Verseny szellemével bármilyen módon 

összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tanúsít, vagy akivel kapcsolatban ennek megalapozott gyanúja 
felmerül; 

d. úgy próbál sikeresen részt venni a Versenyben vagy a Promócióban, hogy ezen Szabályokkal ellentétes 
csalárd magatartást tanúsít. 

3. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. Ha a Szervező a Nyertest a díj átadása után 
zárja ki a fenti okok valamelyike miatt, akkor a kizárt Versenyző köteles visszaadni a Díjat a Szervezőnek, vagy 
megfizetni részére a Díj értékével egyenértékű pénzösszeget. A Szabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott 
kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.  

 
VI. Rész  

A személyes adatok kezelésére vonatkozó információk 
  
1. A Versenyző beleegyezik abba, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a 

Promóció/Verseny során általa megadott személyes adatait - teljes név, email cím – a Szervező mint Lebonyolító kezelje 
az alábbi célokból: 
a) a Verseny lebonyolítása, és fejlesztése; 
b) a Versenyzővel való kommunikáció, a Nyertes beazonosítása; 
c) jogi kötelezettségek és a jelen Szabályzat, a részvételi feltételek betartás, biztosítsa.  

2. Ezen felül a Szervező kezeli a nyertesek kézbesítési címét a díj átadása céljából. A Versenyző a Versenyben való 
részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Szabályzat alapján bekért, a Verseny során általa megadott 
személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Verseny lebonyolítása céljából minden 
további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés 
jogalapja a Versenyző önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).  

3. A Szervező a személyes adatokat a Promóció és a Verseny lebonyolításának időtartama alatt a nyeremények átadásáig 
kezeli; illetve addig, ameddig azokra adózási célból vagy esetleges más jogszabályi kötelezettség miatt szükség van. A 
fentiekre tekintettel a Versenyző tudomásul veszi, hogy a Versenyben való részvételének feltétele a fent írt személyes 
adatainak megadása és feldolgozása. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Versenyző tudomásul veszi, hogy 
amennyiben nem adja meg a Verseny lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását 
visszavonja, illetve a személyes adatok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a 
Versenyben való részvételét és abból való kizárásához vezet. Amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező 
adatkezelést ír elő, a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni a Versenyző által kért törlésnek. 
A Versenyző tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

4. A személyes adatok nem kerülnek közzétételre. 



5. A Vásárló/Versenyző bármikor jogosult az alábbiakra: 
- információt kérni a személyes adatainak kezeléséről,  
- hozzáférést kérni a személyes adataihoz,  
- a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen 
végzi-e; 
- a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését, kijavítását, kiegészítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy 
pontatlan személyes adatai helyesbítésére; 
- a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni (különösen ha az nem helyes, nem teljes, vagy lejárt). Ez 
feljogosítja arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A 
Versenyző abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai 
kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező 
köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, 
amelyről a Versenyző megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Versenyző a Verseny lebonyolítása során kéri a 
Verseny lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező 
maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Versenyző kizárásra kerül a Versenyből, és elveszti a nyereményre 
való jogosultságát is; 
- tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke és a 
Versenyző azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai 
elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Abban az esetben is tiltakozhat, ha 
személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli; 
- korlátozását kérni személyes adatai kezelésének, ha például a Szervező jogellenes adat-kezelést folytat és a Versenyző 
nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor 
a Versenyző vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát; 
- kérni a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak továbbítását magának vagy harmadik félnek, egy másik 
személyes adatkezelőnek (ez a jog csak a Versenyző által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik.); 
- bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Versenyző személyes adatainak 
kezelése a Versenyző hozzájárulásán alapszik. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett 
adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Versenyző a Verseny lebonyolítása során vonja vissza a Verseny 
lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Versenyző kizárásra kerül a Versenyből, és esetleges 
nyereményre való jogosultságát is elveszti; 
- közvetlenül a felügyeleti hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Versenyző úgy véli, hogy a 
Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Versenyző a lenti elérhetőségek 
valamelyikén mindenképpen a Szervezőt keresse meg az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett.  
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Versenyző nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Versenyzőnek 
– az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Versenyző szokásos tartózkodási helye, a 
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Versenyző jogsértés 
esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a 
lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolga-
lat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.13. 

6. A Versenyző által a Szervezőnek átadott személyes adatoknak igaznak és valósnak kell lenniük; változásuk esetén a 
Versenyző köteles a Szervezőt haladéktalanul értesíteni a változásról. Amennyiben a megadott személyes adatok 
elavulnak, az adatkezelés célja megvalósult és az esetleges kifogások benyújtása után a személyes adatok 
megsemmisítésre kerülnek. 

7. A kezelt személyes adatok a Szervező megbízásából kerülnek feldolgozásra az adatfeldolgozó által, aki a Lebonyolító. 
8. A Szervező mint az adatkezelő egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fent említett célokra használja fel.  
9. A Szervező és a Lebonyolító belső rendszereiben megadott személyes adatok legkésőbb a Verseny végétől számított 6 

hónapon belül törlésre kerülnek. 
10. Amennyiben kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy a Szervező hogyan gyűjti, tárolja és kezeli a személyes adatokat, 

kérem lépjen velünk kapcsolatba email útján az alábbi email címen:	CE.DPO@tesco-europe.com. 
 

4. Rész 



Záró rendelkezések 
 
1. A Tesco fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, egyoldalúan módosítsa ezt a Szabályzatot, beleértve a Promóció vagy a 

Verseny időtartamát, vagy hogy idő előtt megszüntesse azokat. 
2. A Tesco fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés vagy indoklás nélkül megszüntesse vagy felfüggessze a 

Promóciót vagy a Versenyt, különösen olyan esetekben, amikor megítélése szerint technikai vagy egyéb okokból nem 
tudja biztosítani a Promóció vagy a Verseny megfelelő működését a változás bejelentésével a Verseny honlapján, ahol a 
teljes Szabályzat rendelkezésre áll és elérhető pl. (vis major). 

3. A Promóció vagy a Verseny egyéb feltételeire, amelyeket ezen Szabály nem tartalmaz, a magyar jog az irányadó, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései. A Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták 
kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

4. A Promóció vagy a Verseny végrehajtásának módjával kapcsolatos panaszokra az általános Panaszkezelési eljárás 
vonatkozik, amely a Clubcard program Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi; és a következő oldalon érhető 
el: https://tesco.hu/clubcard/gyik/ 

5. A Szabályzat elérhető itt:  
https://tesco.hu/img/tescoce_hu/upload/Clubcard_e-matrica_gyujtes_reszveteli-feltetelek.pdf 

 
Budaörs, 2020. július  14. 
TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság,  
 


