Tesco Utazás VIP Club promóciós játék
Szabályzat:
1. A nyereményjáték szabályai
Jelen szabályzat a https://tesco.hu/utazas/ címen elérhető promóciós játékban való részvételre, és a
játékba való regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.
A nyereményjátékra történő jelentkezés 2019. június 03. és 2019. július 31. között tart.
A játékban részt venni kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött,
cselekvőképes személy jogosult, aki
•

a sorsolás időpontjában (2019. szeptember 3.) Tesco utazás VIP klub aktív tagja.

•
a regisztráció során a következő, érvényes igazolvánnyal igazolható valós adatait megadja:
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakóhelyének pontos címe;
•
a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a játék szabályzatát a benne foglalt
adatkezelési szabályzattal együtt, és választásától függően hozzájárul személyes adatainak a játékot
támogató személyek által történő adatkezeléshez.
A regisztráció során az adatkezelési nyilatkozat adatkezelőnként tehető meg.
2. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a Xentury Kft. (cím: 1012 Budapest, Pálya u. 2/ A; adószám: 233764582-41; cégjegyzékszám: 01-09-170188, továbbiakban a Szervező).
3. Adatkezelők, adatfeldolgozók:
•

Xentury Kft. (cím: 1012 Budapest, Pálya u. 2/ A )

•
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., telefon: 06 80 222 333, e-mail
cím: internet_feedback@hu.tesco-europe.com , hivatalos weboldal: http://tesco.hu/, adatvédelmi és
adatkezelési szabályzat), mint adatkezelő;
4. Nyeremény
A jelen játék nyereménye 1 db új személygépjármű tulajdon joga:
Ford Ecosport Business
A nyereményautó az alábbi felszereltségekkel rendelkezik:
http://vasarlas.utazas.tesco.hu/ford_escort.pdf

A nyeremény tartalmazza a gépjárművet a megjelölt felszereltségben, a gépjármű tulajdonba
vételéhez szükséges költségekkel, mint általános forgalmi adó, regisztrációs díj, forgalomba helyezés
díja. A nyeremény nem tartalmazza a szükséges és általánosan javasolt biztosításokat, a
nyereményautó megrendelésével, átvételével és elszállításával kapcsolatos, a nyertesnél felmerülő
költségeket és nem tartalmaz üzemanyagot.
A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható. A
nyeremény átadása a hivatalos márkakereskedő eljárása és szabályai szerint történik.
A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.
A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján
megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és
felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest
terhelik. Szervező a nyertesnél vagy harmadik személynél jelentkező igények vagy károk esetére
Szervező kizárja a felelősségét. A Szervező a nyeremény kereskedő általi átadására vállal
kötelezettséget a jelen szabályzat szerint, a nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely
jellemzője miatt a nyertes a termék gyártójához vagy a garanciális kötelezettségek teljesítőjéhez
fordulhat. Szervező és a nyereményt biztosító márkakereskedő a nyeremény átadásához további
személyes adatok megadását kérheti.
5. A nyertes kiválasztása
Szervező a nyereményt a regisztrációt valós adataival kitöltő és regisztráló játékosok között
sorsolással ítéli oda. A sorsolás során egy darab személygépjármű kerül kisorsolásra. A Szervező a
sorsolást 2019. szeptember 03-án tartja. A sorsolás számítógéppel történik.
A Szervező és a játék főtámogatója a nyereményjáték nyertesét a sorsolástól számított legrövidebb
határidőn belül kihirdeti.
A Szervező a nyertes értesítését a játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen és
telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai
pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1
próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a
hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított egy héten belül, akkor az
ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a
Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül
nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére nem kerül sor.
Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás
6. A regisztráció során és a regisztráció után megadott személyes adatainak kezelése
Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A
regisztráció keretében megadott adatait az adatkezelők a regisztráció során tett adatkezelésre
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata alapján visszavonásig kezelik.
Az adatkezelésben érintett személyes adatok köre a regisztráció során megadott adatok egésze:
vezetéknév, keresztnév, születési dátum, lakóhely irányító száma, telefonszám, e-mail cím, a

regisztráció során feltett kérdések és az azokra adott válaszok. A keresztnév alapján a játékosok
nemét a Szervező automatikus adatfeldolgozással állapítja meg, és az automatikus adatfeldolgozás
eredményét a személyes adatokkal együtt tárolja. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
7. Leiratkozás, adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok módosítása, visszavonása, adatfrissítés
Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérje az adatkezelőktől, és tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen.
Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban, indokolás nélkül visszavonhatja.
A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
A játék vége előtt a regisztrációt és az adatkezelési nyilatkozatot visszavonni a Szervezőnél lehet.
Az utazas@tesco.hu email címen lehet leiratkozni a hírlevélről.
8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
A fenti adatkezelésre is vonatkozó előzetes teljes körű tájékoztatás megismerése után önkéntesen és
kifejezetten az alábbi nyilatkozatot teszem:
A játék szabályzatát megismertem és elfogadom. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kifejezetten
hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Xentury Kft mint adatkezelő a
nyilatkozatom visszavonásáig a játék időtartama alatt, a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és
adminisztráció céljára kezelje,
illetve a játék lezárulta után a célból kezelje, hogy a jövőben részemre a termékeikről,
szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül
tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.
9. NAIH
Ön, az adatkezeléssel összefüggő sérelme esetén a GDPR-ban foglaltak szerint – döntése alapján –
fordulhat közvetlenül bírósághoz, illetve panaszával jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságot megkeresni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

