Nescafé Loyalty promóció 2022
RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., a továbbiakban: Szervező) a jelen
részvételi és adatkezelési szabályzatban részletezett nyereményjátékot (a továbbiakban:
Nyereményjáték) szervez. A promóció lebonyolításában részt vesz a LAPKER Zrt. (
1097 Budapest, Táblás utca 32., továbbiakban: Lebonyolító) bolthálózat.
1. A Nyereményjáték menete
1.1. A Nyereményjátékban kizárólag cselekvőképes *, állandó*, nyilvántartott magyarországi
lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, természetes személyek* vehetnek részt
(továbbiakban: Résztvevő vagy Játékos), akik az 1. mellékletben szereplő termékekből vásárolnak
* a 2. sz. mellékletben megjelölt üzletben*.
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő elfogadja a nyereményjáték
részvételi és adatkezelési szabályzatát**.
A játékban a Nestlé Hungária Kft. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
1.2 A Nyereményjáték időtartama: 2022. 10. 15. 00:00:01 - 2022. 11. 30. 23:59-ig tart.
Beváltási időszak: 2022. október 15-től
2022. november 30-ig, amíg a készlet tart!
1.3 A Nyereményjáték menete:
A promócióban résztvevő LAPKER üzleteinek listája:

Postcode
9024
1013
1024
1021
1033
1087
1091
1108
1124
1132
1222
2030
1143
1191
2040
2040
1238
2600
2800

City
Győr
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Érd
Budapest
Budapest
Budaörs
Budaörs
Budapest
Vác
Tatabánya

Street, House Number
Hunyadi u. 9. Volán Autóbuszáll.
Krisztina krt. 37/A aluljáró Hrsz: 7619/8
Széll Kálmán tér Szolg. Ép. 2. sz. helyiség
Margit híd budai hídfő aluljáró
Békásmegyer HÉV állomás 64101 hrsz.
TERÉZ krt. 55.
Üllői út 131.
Újhegyi stny., Harmat u. 192.
Apor Vilmos tér 11-12.
Nyugati tér aluljáró 4.
Nagytétényi út 37-45.
Budai út 13. Hrsz: 22081/1.
Hungária krt. 48.
Vak Bottyán u. 75.
Kinizsi út 1-3.
Sport utca 2-4
Hősök tere
Galcsek u. 1. Busz Pu.
Győri út 7-9.

3600
4200
4400
5600
5700
6725
2700
7622
7622
2800
5000
8000
8000
8900
8900
9021
8800
1203
1091
1179

Ózd
Hajdúszoboszló
Nyíregyháza
Békéscsaba
Gyula
Szeged
Cegléd
Pécs
Pécs
Tatabánya
Szolnok
Székesfehérvár
Székesfehérvár
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Győr
Nagykanizsa
Budapest
Budapest
Budapest

Vasvár u. 54.
József Attila u. 1.
Állomás tér 2. MÁV pu.
Andrássy út 58.
Béke sgt. 12.
Indóház tér 2. (MÁV pu.)
Kölcsey tér 3.
Nagy Lajos kir.út. 20.Váróterem Hrsz: 18985/1
Indóház tér 1. MÁV Pu Hrsz: 19157/3.
Győri út 1 A (MÁV pu.)
Jubileum tér, Vasútállomás
Fő u. 9.
Béke tér 5.( MÁV pu.)
Kórház Zrínyi M. u. 1.
Balatoni út 2. Hrsz: 2954
Révai M. u. 4-6. (MÁV pu.)
Báthory u. 2.
Kossuth Lajos utca 29.
Üllői út 131.
Pesti út 169.

A nyertes sorsjegyek eloszlása, valamint az elérhető nyeremények a résztvevő üzletek között nem
egyenletes.
A nyereményjáték menete:
Résztvevő vásárol az 1.3. szerinti üzletben, a az 1.2. szerinti nyereményjáték időtartamon
belül egyidejűleg 1 db NESCAFÉ kávé ital + 1 db BALATON Újhullám szeletet, mely vásárlás
után 1 db kaparós sorsjegy jár a Résztvevőnek.
- A kaparós sorsjegy lekaparása után a sorsjegyen, amennyiben Résztvevő „Ön nyert….” feliratot
talál, úgy Résztvevő jogosulttá válik a sorsjegyen megjelölt nyereményre az alábbiak szerint:
o „Ön nyert egy BALATON Újhullám tejcsokoládé 33g-t” = Nyeremény: 1 db
BALATON Újhullám tejcsokoládés szelet 33 g
o „Ön nyert egy NESCAFÉ jegyzetfüzetet „= Nyeremény: 1 db Nescafé B7 jegyzetfüzet
o „Ön nyert egy NESCAFÉ Forte kávé 500 g -t „= Nyeremény: 1 db NESCAFÉ Forte
kávé 500 g
o „Ön nyert egy Nescafé Dolce Gusto MINI ME kávégépet” = Nyeremény: 1 db Nescafé
Dolce Gusto MINI ME kávégép
Amennyiben „Nem nyert” feliratot talál, úgy Résztvevő nem nyert az adott sorsjeggyel.
A nyereményjátékban résztvevő termékek listáját megtalálja a szabályzat 1. számú mellékletében.
-

A Résztvevő az 1.2. pont szerinti beváltási időszak alatt a sorsjegyét bármikor beválthatja Ajándékra.
Az 1.2. pontba meghatározott sorsjegybeváltási időszakot megelőzően, vagy azt követően történő
sorsjegybeváltásokat a Szervező érvénytelennek tekinti. Az Ajándékbeváltásra fel nem használt
sorsjegyek törlődnek a nyereményjáték lejártát követően.

2.

Ajándékok

-

Megnnyerhető ajándékok:
800 db BALATON Újhullám tejcsokoládé 33g-t
400 db Nescafé B7 jegyzetfüzet
500 db NESCAFÉ Forte kávé 500 g
10 db Nescafé Dolce Gusto MINI ME

Az Balaton Újhullám tejcsokoládé szeletet, Nescafé B7 jegyzetfüzetet és a Nescafé Forte kávé
ajándékot a játékban rész vevő Lapker üzlet eladó személyzete adja át a nyerő sorsjegy átadását
követően. Amennyiben valamelyik ajándékból nem áll rendelkezésre az adott értékesítő
üzletben, úgy a nyertes sorjeggyel rendelkező személlyel az értékesítő üzlet eladó személyzete
egy adatbekérő formot köteles kitöltetni, amelyet a LAPKER megküld a Nestlé részére és postai
úton elküldjük a nyereményt a nyertesnek.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ajándékok minőségéért a Résztvevő részére történő
átadást követően semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az ajándéknak az átadást
követő megsérüléséért, elvesztéséért, így ajándékot utólagosan nem pótol.
A fődíjat (Nescafé Dolce Gusto MINI ME kávéfőző gép) szintén a nyertes sorsjeggyel lehet elnyerni.
A nyertes sorjeggyel rendelkező személlyel az értékesítő üzlet eladó személyzete egy
adatbekérő formot köteles kitöltetni, amelyet a LAPKER a nyertes sorsjeggyel együtt megküld
a Nestlé részére, mely alapján Nestlé postai úton kézbesíti a főnyereményt a nyertesnek.A
beérkezett adatbekérő formtól számított 5 napon belül postázásra kerül a főnyeremény.A
nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nescafé Dolce Gusto Mini Me
kávéfőző gép átadására a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint
a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint a nyeremény
postára adásától számított 30 napon belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremények
igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha a jelen pontban rögzített
együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen
pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező,
illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb
lehetőséget nem tud biztosítani.

A nyereményjáték lezárultát követően az át nem adott, meg nem talált ajándékok nem kerülnek
átadásra, kisorsolásra.
4. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények
utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő
költségek a Résztvevőt terhelik.
5. Azáltal, hogy a Résztvevő a Játékban részt vesz feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
➢ hogy nevét, , email címét, a prómócióban való részvételhez nélkülözhetetlen személyes adatait,
a Szervező és Megbízottjai a Játék 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. CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
Amennyiben valamelyik ajándékból nem áll rendelkezésre az adott értékesítő üzletben,
úgy a nyertes sorjeggyel rendelkező személlyel az értékesítő üzlet eladó személyzete
egy adatbekérő formot köteles kitöltetni, amelyet a LAPKER megküld a Nestlé részére
és postai úton elküldjük a nyereményt a nyertesnek. Továbbá feltétel nélkül beleegyezik
abba, hogy a nyeremény átadását igazoló dokumentumon szereplő személyes adatait
(nevét, lakcímét, telefonszám) a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adónyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az
általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól
eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.
A promóció lebonyolítása céljából felvett és tárolt személyes adatait a promóció
lebonyolítását követő 6 hónapig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk
teljesítéséhez szükséges adatait a nyeremény átadását követő évtől számított 6 évig
őrizzük meg.
Adatkezelő: Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Adatfeldolgozó: Lapker Zrt. 1097 Budapest, Táblás utca 32. Az adatfeldolgozó az
adatbekérő form kitöltéséhez a Résztvevő személyes adatait (nevét, lakcímét,
telefonszámát) elkérheti.

Szervező, mint adatkezelő 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 törlését vagy helyesbítését
az alábbi címeken: a Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címén vagy
az info@hu.nestle.com e-mail címen.
Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó
kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: Adatvédelmi felelős részére Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc címre vagy e-mailen az alábbi e-mail címre.
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41
21 924 1111
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: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap:www.naih.hu
6. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból a Résztvevőt,
amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem
valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt
személyi (*-gal jelölt feltételek) és / vagy (**-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Résztvevő
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő az általa
megadott személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.
7. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki a játékban
tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével
próbál részt venni. Sérült, hamis, hamisított sorsjegy, a nyereményjátékból kizárásra kerül.
8. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék
gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a
promóciót szüneteltesse, vagy törölje.
9. A Promóciós szabályzat jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban
felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
10. A Szervező, valamint a Szervező által a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek
egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való
részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a
Promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért.
11. A Szervező a Promóciós szabályzat és a Promóció módosításának jogát fenntartja.
12. A kommunikációs anyagokon felhasznált ajándék fotók csak illusztrációk. A Szervező
kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

13. A részletes szabályzat a Nyereményjáték ideje alatt a nyerjanestlevel.hu oldalon érhető el, és
információ kérhető a Nestlé Fogyasztói Szolgálat ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 442 881).
14. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

15. A Szervező és a jelen Promóciós szabályzatban meghatározott ajándékon túlmenő egyéb
ajándékot nem ad át.
16.Az Ajándékok másra át nem ruházhatók, és készpénzre, vagy más nyereményre nem
válthatók, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozhatók
17.A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen
játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.
Nestlé Hungária Kft.
Budapest, 2022. 02. 02.……….

1. számú melléklet: A Nyereményjátékban résztvevő NESCAFÉ ITALOK és BALATON
CSOKOLÁDÉK

Ristretto
Espresso
Espresso tejjel
Dupla Espresso
Hosszú kávé
Hosszú kávé tejjel
Americano
Café Latte
Cappuccino
Csokis cappuccino
Latte macchiato
Mocaccino
Krémcsoki
Forró csoki
Extra tej
BALATON Újhullám Tejcsokoládés 33 g
BALATON Újhullám Étcsokoládés 33 g
BALATON Újhullám Kókuszos 33 g

