JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Nesquik „Nyúlcipőt fel és irány a szabadba!”
nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata
1. A promóció rövid leírása
Mindazon vásárlók, akik a kódfeltöltés során feltöltik a játékban résztvevő NESQUIK
termék(ek) vásárlását igazoló blokk adatait a promóciós honlapra (www.nesquik.hu),
megnyerhetik a napi 5 darab 15 000 Ft értékű GARAGE STORE utalványt, vagy a heti 5 darab
Razor elektromos roller egyikét.
2. A nyereményjáték szervezője
A Nesquik „Nyúlcipőt fel és irány a szabadba!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")
szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
cégjegyzékszám: 01-09-267926, adószám: 10571086-2-44, a továbbiakban: "Szervező"). A
Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő")
a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart
Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám:
14182925-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító" és „Adatfeldolgozó”), valamint a
Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10., cégjegyzékszám: 13-09184452, adószám: 25828803-2-13), az ITSecure Kft. (levelezési cím: 1012 Budapest, Logodi
utca 54., cégjegyzékszám 04-09-010777, adószám: 12932573-2-04) és a POPART
Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7., cégjegyzékszám: 01-09731136, adószám:13356844-2-41.) együttesen végzi.
3. A Játékban résztvevő személyek
3.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, bejelentett, állandó magyarországi
lakóhellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen, a 3.2. pontban meghatározott személyek
körébe nem eső természetes személy,(a továbbiakban: ”Játékos”) aki a Játék időtartama
alatt vásárol bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében
kapható, a promócióban résztvevő, jelen Játékszabályzat I. sz. mellékletében
meghatározott Nesquik terméket, elektronikusan a www.nesquik.hu domain alatti
weboldalon (a továbbiakban: "Honlap") feltölti a termék vásárlását igazoló blokk vagy
számla adatait az 6. pontban foglaltak szerint.
3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Nestlé Hungária Kft., a Cereal Partners Hungária Kft. a
Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő
gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és
mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.

4. A Játékban résztvevő termékek
Minden Nesquik márkajelzéssel ellátott kakaó italpor és kakaós tejital, kivéve az egy
adagos termékek (stick vagy kapszula). A résztvevő termékek pontos listája az I. sz.
mellékletben található meg.
5. A Játék időtartama
A Játék 2019. március 7. 00 óra 00 perctől – 2019. április 24. 23 óra 59 percig tart.
6. A Játék menete
Vásároljon a 4. pontban megjelölt Nesquik termékek közül bármely, Nesquik termékeket
árusító üzletben és 2019. június 30. -ig őrizze meg az eredeti blokkot vagy számlát.
Szervező kizárólag azokat a blokkokat/számlákat fogadja el, amelyeken a vásárlás
időpontja 2019. március 7. 00:00 és 2019. április 24. 23:59 közé esik.
A nyereményjátékban csak azon blokkok (vagy számlák) adatai vesznek részt, melyeken a
vásárolt Nesquik termékek jól olvashatóak.
A Játékban való részvételhez kódfeltöltés szükséges a Honlapon a "Kódfeltöltés" címszó
alatt. A Honlapon történő első kódfeltöltés során adja meg a személyes adatait (teljes név,
e-mail cím, szállítási cím, opcionálisan telefonszám), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel
igazolja, hogy 18. életévét már betöltötte, valamint elfogadja jelen Játékszabályzatban
rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez a
játékkal összefüggésben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert
amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek
minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli.
A Játékos téves, hamis vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.
A Szervező, illetve a Szervező fogyasztói szolgálata a játékos helyett semmilyen
adatkezelési nyilatkozatot nem tud elfogadni.
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 írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult
hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a
Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Honlapon a megadott technikai útmutatók figyelembevételével töltse fel a vásárlást igazoló
blokkon található AP kódot vagy számlaszámot, megjelölve a vásárlás helyét, dátumát és

pontos időpontját: óra és perc, valamint a termék típusát. Minden AP kód és számlaszám a
hozzá tartozó pontos vásárlási időponttal csak egy alkalommal vehet részt a Játékban. .
A Honlapon történő kódfeltöltés a továbbiakban „Pályázat”.
Egy Játékos korlátlan számú Pályázatot tölthet fel, amennyiben az a jelen
játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel. A Szervező nem fogad el
véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.
Egy Pályázat csak egy AP kódot vagy számlaszámot tartalmazhat.
Játékos minden feltöltött vásárlás után visszaigazolást kap arról, hogy sikeres vagy
sikertelen volt a kódfeltöltése. Egy Játékos a napi, illetve a heti nyeremények esetén
típusonként egy darabot nyerhet a játék teljes időtartama alatt.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes feltöltés során megadott adatokat ellenőrizzük, a
nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló eredeti blokk vagy számla postai
úton való beküldése a promóciót lebonyolító Rewart Kft. címére (Rewart Kft.: 1525
Budapest, Pf. 135. Jelige: „Nesquik - Nyúlcipőt fel, és irány a szabadba!”). A blokk
beérkezési határideje a nyertesértesítéstől számított legkésőbb 10. naptári nap!
Eredeti blokk vagy számla visszapostázására nincs lehetőség semmilyen formában.
Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban
meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát
köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

7. Nyeremények sorsolása
A Játék időtartama alatt napi és heti nyeremények (a továbbiakban: Nyeremény(ek))
találnak gazdára.
Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető Nyeremények és számuk:
7.1. Napi nyeremények, nyerőidőpont útján: napi 5x1 darab bruttó 15 000 Ft-os Garage
Store utalvány
7.2. Heti nyeremények, gépi sorsolás útján: játékhetenként 5 darab Razor elektromos
roller
A nyeremények részletes leírását a játékszabályzat II. számú melléklete tartalmazza.
Lebonyolító lepecsételt sorsolási jegyzőkönyvet készít a napi és heti nyeremények
sorsolásánál. A sorsolások nem nyilvánosak és közjegyző jelenlétében valósulnak meg.

7.3. Nyerő időszakok
7.4. Napi nyerő időpontok
7.4.1.A Szervezők a Játék kezdő időpontját megelőzően, háromtagú sorsoló bizottság
előtt a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program

segítségével a Játék teljes időtartamának tekintetében a 7.1. pontban
meghatározott

napi

nyereményekre

vonatkozóan

összesen

245

(kettőszáznegyvenöt) darab napi nyerő időpontot sorsolnak ki (minden egyes
naptári nap tekintetében 5 darabot), minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc és
20 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal. A sorsolás nem
nyilvános.
7.4.2.A napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok
nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokhoz legközelebb
eső időpontban (óra, perc, másodperc) töltenek fel a Játékszabályzatban
foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot. Amennyiben több Játékos
másodpercre azonos időpontban tölt fel Kódot, a Szervezők azt a Játékost tekintik
nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként
dolgozza fel.
7.4.3.Amennyiben

a

nyertes

Játékos

Pályázata

a

jelen

Játékszabályzatban

meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával
összefüggő okból kizárásra kerül vagy a napi nyereményt a 8. pontban foglalt
időtartamon belül nem veszi át, Szervezők az adott nyerő időpontokhoz második
legközelebb

eső

beküldött

Pályázat

beküldőjét

választják

nyertesnek

(tartaléknyertes). Szervező legfeljebb 3 Tartaléknyertest értesít.
7.4.4.Amennyiben az adott napi nyeremény Tartaléknyerteseinek sem lehetséges az
adott napi nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel,
az adott nyeremény tehát nem kerül kiosztásra.
7.5. Heti sorsolások

7.5.1.

Játékhetek: a játék időtartama alatti csütörtökönként 0:00 perctől

következő hét szerdánként 23:59 percig tartó időtartam.
7.5.2.

Szervezők megbízásából a Lebonyolító a Játék időtartama alatt minden

Játékhét vonatkozásában, a játékhetet követő első munkanapon 14:00 órakor az
előző játékhét folyamán beérkezett valamennyi érvényes Pályázat közül a
Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a
véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 5 (öt) darab heti nyertes
Pályázatot sorsol ki, azaz a Játék teljes ideje alatt összesen 35 db (harmincöt) heti

nyertes Pályázatot. A heti sorsolások helyszíne a Lebonyolító; Rewart Kft.
székhelye (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.). A sorsolás nem nyilvános.

7.5.3.

A Lebonyolító a heti sorsolásokon, heti nyereményenként 3 db (azaz hetente

összesen 3*5 db) heti tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A heti tartaléknyertesek a
kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott heti nyereményre a 7.2. pontban
foglaltak szerint, amennyiben a heti nyertes vagy az előttük álló heti
tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az
előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból
kizárásra kerül, vagy a heti nyereményt a 8. pontban foglalt időtartamon belül nem
veszi át.
7.5.4.Amennyiben

az

adott

heti

nyeremény

Tartaléknyertesei

közül

egy

Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott heti nyeremény kiadása, a
nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem
kerül kiosztásra.

8. Nyeremények átvétele
A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
Nyertesség esetén a Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton
értesíti, a Játékosok által a kódfeltöltés során megadott e-mail címre küldött e-mail útján
a sorsolást követően 24 órán belül, majd visszajelzés hiányában, további 48 órán belül
ismételten. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető”, (a második
értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül nem küld a Játékos visszajelzést vagy a
vásárlást igazoló blokkot - vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye) a
tudomásszerzést követően sor kerül a soron következő Tartaléknyertes kiértesítésére, ami
szintén elektronikus úton történik, a Játékosok által a kódfeltöltés során megadott e-mail
címre küldött e-mail útján, melyről a Nyertes Pályázat érkezett, a tudomásszerzést követő
24 órán belül, majd visszajelzés hiányában további 48 órán belül ismételten. A nyertes
Játékos a második értesítést követő nyolc (8) naptári napon belül köteles az adatait
megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megerősíteni szállítási címét.
Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és
elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a soron következő Tartaléknyertes
minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt
feltételeknek és a neki küldött második értesítést követően nyolc (8) naptári napos
határidőn belül visszajelzett.
A nyereményre való jogosultság feltétele a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti
példányának postai úton való beküldése a promóciót lebonyolító Rewart Kft. címére

(Rewart Kft.: 1525 Budapest, Pf. 135. Jelige: „Nesquik- Nyúlcipőt fel, és irány a szabadba!”),
ezért a Játékban résztvevő blokkokat és számlákat – 2019. június 30-ig meg kell őrizni. A
blokk vagy számla beérkezési határideje az első nyereményértesítéstől számított
legkésőbb 10. naptári nap. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem
elérhető"-nek minősül és a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.
A Játékban korlátozottan cselekvőképesek vagy cselekvőképtelen személyek nem
vehetnek részt.
A nyeremények szállítási költségét a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő
költség a nyertes Játékost terhelik.
Szervező a heti nyereményeket futárszolgálattal szállítja ki. A nyeremények kiszállítását
Szervező kétszer kísérli meg, a megadott postázási címtől eltérő helyen való személyes
átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a nyeremények további kiküldését nem
vállalja. A heti nyeremények kiszállítása az utolsó játékhét utáni sorsolást követően egyben
történik meg.
Amennyiben a második kiszállítás is sikertelen, úgy Játékos elveszti nyereményre való
jogosultságát, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes lesz jogosult, vagy
Tartaléknyertes hiányában a nyeremény visszakerül Szervezőhöz.
Szervező a napi nyereményeket online kód formájában küldi ki elektronikusan.
9. Információ a játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.nesquik.hu internetes oldalon.
A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.nesquik.hu internetes oldalon jelenik meg.
Szervező minden esetben a Honlapon található jelen Játékszabályzatot tartja irányadónak.
A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Fogyasztói Szolgálatunkat
a 06 80 442 881-es ingyenesen hívható telefonszámon, vagy a Nesquik@hu.nestle.com email címen.
10. Személyi jövedelemadó

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén
kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó
futárköltséget a Szervező viseli.
11. Vegyes rendelkezések
11.1.
A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló, eredeti blokkokat/számlákat
fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban

résztvevő termékek – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve a teljes, jól
látható AP kód, vagy egyedi azonosító számlaszám is szerepel. A Játékos kérhet
tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként. Az így
elkészített – márkaneveket és termék megnevezéseket tartalmazó - számlákat is
érvényesnek fogadja el a Szervező. Számla adatok feltöltésénél a számla
számlaszámának első 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás
idejének a számlán szereplő időpont kerül feltüntetésre.
A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti
blokkokat/számlákat fogadja el a nyertesség bizonyítására, melynek AP
kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP
kódjával/számlaszámával és egyéb vásárlási adataival. A beküldött blokk/számla nem
lehet szennyezett, tépett, elmosódott, olvashatatlan, illetve nem eshetett át bármely
egyéb rongálódáson.
11.2.
A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem
vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a futárszolgálattal
megküldött Nyereményét 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 Játékos annak átvételét megtagadja.

11.3.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat
ugyanolyan vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse.
11.4.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken
túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen
Játékszabályzat 7. pontjában szerepel.
11.5.
A vásárlóhelyi kommunikációs anyagok nyomtatási hibáiért a Szervező, és
annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek
tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha
a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
11.6.
A hamisított promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós AP kódot
tartalmazó blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban,
beleértve a promóciós termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének
bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák és az azokon
szereplő vásárlási adatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita, vagy
a Játék során esetlegesen felmerülő csalás, a Játékkal történő visszaélés esetén a
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok/számlák és a rajtuk szereplő
vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja
a felelősségét.
11.7.
A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan
eredeti AP kódot vagy számlaszámot és a hozzájuk tartozó dátumokat töltöttek fel a
Honlapon, melyet a rendszer azonosított és elfogadott, majd a nyertesség tényéről
visszaigazoló üzenetet küldött.

11.8.
A Kódfeltöltés hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget
nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.
11.9.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem
hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen
módon nem értékesíthetők tovább.
11.10.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan)
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizár. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét
minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló
hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre
a Szervezők, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
11.11.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
11.12.
A Játékosok a kódfeltöltés során a megfelelő mező bejelölésével fogadják el a
jelen hivatalos Játékszabályzatot, amely megtalálható a www.nesquik.hu honlapon,
valamint a Nyereményjáték Adatkezelési Szabályzatát, amely megtalálható a
www.nesquik.hu oldalon.
11.13.
Jelen Játékszabályzatra irányadó a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot,
hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár
annak időtartama alatt is – bármikor egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy
megszüntesse.
12. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
12.1.
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy:
12.1.1. a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító illetve Adatfeldolgozók, mint
adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a
Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, illetve a
nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a
Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a
nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
12.1.2. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével)
a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül,
kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a
Weboldalon feltüntesse);
12.1.3. tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel
készülhet, és vállalja, hogy külön írásbeli nyilatkozatban hozzájárul ezen
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz,
továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és
alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
12.1.4. hozzájárulását adja ahhoz, hogy gyermeke adatai a promóció lebonyolítása
céljából, továbbá a 12.1.2. és 12.1.3. pontban foglaltak szerint feldolgozásra
kerüljenek, és
12.1.5. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat
minden rendelkezését.
12.1.6. tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban
meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező
tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult
igénybe venni.

A promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását
követő fél évig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges
adatait 6 évig őrizzük meg.
A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az alábbi társaságok végzik, mint
adatfeldolgozók.
•
•
•
•

Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.), az adatfeldolgozás célja:
promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, ügyfélszolgálat biztosítása
POPART Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.,
cégjegyzékszám: 01-09-731136, adószám: 13356844-2-41), az adatfeldolgozás
célja: technikai háttér biztosítása
ITSecure Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hársfa utca 11.), az adatfeldolgozás
célja: IT infrastruktúra hostingolása
Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), az
adatfeldolgozás célja: nyeremények kiszállítása

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó
kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue
Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41
21 924 1111
Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal
való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé
vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection
Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az
alábbi címeken: nesquik@hu.nestle.com e-mail címen vagy a következő elérhetőségeken:
Nestlé Hungária Kft. 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az
info@hu.nestle.com e-mail címen, valamint az ingyenesen hívható 0680-442-881-es
telefonszámon.
Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az
adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).
Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel,
nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz
(illetve az adatfeldolgozóhoz).
Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön
számára.
Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben
a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező
székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt
marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul
veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú
megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait
továbbra is kezelheti.

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel
meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a
nyertes Játékost, aki a Játékszabály 8. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. 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. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel
bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a
Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének az átadását.
A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik
a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek
részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással
megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen
játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást
tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
Budapest, 2019. március 7.

Mellékletek:
I. számú Melléklet: A promócióban résztvevő termékek listája
II. számú Melléklet: Nyeremények leírása

I.

számú Melléklet: A promócióban résztvevő termékek listája

-

Nesquik 1200g Opti-Start cukrozott kakaópor

-

Nesquik 800g Opti-Start cukrozott kakaópor

-

Nesquik 500g Opti-Start cukrozott kakaópor

-

Nesquik 200g Opti-Start cukrozott kakaópor

-

Nesquik Extra Choco 390g cukrozott kakaópor

-

Nesquik Cukorcsökkentett 350g kakaópor

-

Nesquik Ready To Drink kakaóital 200ml

-

Nesquik Ready To Drink kakaóital multipack 6x200ml

II.

számú Melléklet: Nyeremények leírása

NAPI NYEREMÉNY:
Naponta: 5 x Garage Store vásárlási utalvány
Összesen a játék alatt: 245 db
Értéke: 15.000 Ft/db
Online voucher
Beváltható: Kizárólag a Garage Store weboldalán (https://www.garagestore.hu/)
internetes vásárlás esetén beváltható. Az online utalvány szabadon átruházható,
tulajdonosának az tekintendő, akinek az egyedi azonosító kód a birtokában van. Az online
utalvány tulajdonjogát sem a kibocsátó, sem az üzlet nem jogosult vizsgálni. Az online
utalvány készpénzre nem váltható, értékénél kisebb összegű vásárlás esetén pénzt nem áll
módunkban visszaadni. Az online utalvány elvesztése, megsemmisülése, csereutalvány
igénylésére, illetve értékének visszakövetelésére nem jogosít. Az online utalvány a
kibocsátó által kiadott más készpénz helyettesítő fizetőeszközzel együtt nem
felhasználható. Kedvezményes termékre történő felhasználása esetén a termék eredeti
(kedvezmény nélküli) kiskereskedelmi értéken kerül beszámításra. Semmilyen
kedvezménnyel nem összevonható. Egy vásárlás alkalmával maximum 4db online utalvány
használható fel. Felhasználható: 2019.10.31-ig

HETI NYEREMÉNY:
Hetente: 5 x Razor elektromos roller
Összesen a játék alatt: 35 db
Típus: Razor Power Core E90 elektromos roller a készlet erejéig választható színben ( 10
db zöld és 25 db rózsaszín)
A 80 percnyi folyamatos használattal és a másfélszer erősebb motorral a Power Core E90
még magasabbra teszi a lécet az elektromos rollerek kategóriájában. Innovatív motorja
hatékonyabb, karbantartás nélküli használatot eredményez, míg az acélváz, a könnyebb
súly és a megemelt nyomaték új szintre emeli a teljesítményt.
Specifikációk:
•
•
•
•
•
•
•

Maximum terhelhetőség: 54 kg
Életkor: 8+
Színek: zöld / rózsaszín
A termék súlya: 9 kg
A termék mérete összeszerelve: 82,55 x 40,64 x 91,44 cm
12V-os zárt ólomsavas, újratölthető akkumulátor
Akkumulátortöltő a dobozban

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A termék mintája és specifikációja előzetes értesítés nélkül is változhat.
Összeszerelés szükséges
Maximum sebesség: 16 km/h
Akár 80 perc folyamatos használat
Acélváz és -villa
Kezdő lökéssel induló, nagy nyomatékú motor
Nyomógombos gyorsításvezérlés
Kézi vezérlésű első fék
Uretán első kerék
Visszahajtható kitámasztó
Karbantartást nem igényel

nyolításáshoz kapcsolódó egyéb feladatokat, mint „Lebonyolítók” együttesen végzik.
, írásban és

