RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ OMNIA ORSZÁGOS FOGYASZTÓI PROMÓCIÓS JÁTÉKHOZ
A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti és ezzel a Játékos vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást
maradéktalanul betartja.
1.

A Játék szervezője, lebonyolítója és közreműködője
a.

b.

2.

A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő
országos fogyasztói promóciós játék („Játék” vagy ”Nyereményjáték”) szervezője és
lebonyolítója a Jacobs Douwe Egberts Zrt. (székhely:1123 Budapest, Alkotás utca
50.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-974439; „Szervező”).
A Játék lebonyolításában a Szervező megbízottjaként közreműködik továbbá a HTX
Advertising & Event Kft. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 216/B.; levelezési
cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-208525;
„Közreműködő” vagy „Megbízott”).

Részvételi feltételek

2.1. A játékban kizárólag azon Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes
természetes személy (azaz pl. kiskereskedők nem vehetnek részt a Játékban) vehet részt, aki 18.
életévét betöltötte, és aki megvásárol minimum 1 db OMNIA terméket (bármelyik íz variánst és
kiszerelést), bármely üzletben, továbbá regisztrál a Játékra a Játék időtartama alatt (2018. március
1. – május 31. között) a www.omniaszulinap.hu weboldalon a Szabályzatban rögzített személyes
adatainak megadásával, valamint a regisztrációt követően a regisztrált játékos („Játékos”) a
megvásárolt OMNIA termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait a jelen játékszabály 3.
pontjában írtak szerint feltölti a www.omniaszulinap.hu weboldalra ("Pályázat").
2.2. A nyereményjátékban csak a Játék indulását (2018. március 01.) követően vásárolt Omnia
termékekkel lehet regisztrálni.
2.3. Nyereményjátékban szereplő OMNIA termékek:
 OMNIA Gold: 250 gr őrölt + 1 kg szemes
 OMNIA Classic: 250 gr +500gr +1 kg őrölt és 200gr+1 kg szemes
 OMNIA Espresso: 250 gr +1 kg őrölt + 1 kg szemes
 OMNIA Silk: 250 gr + 1 kg őrölt +1 kg szemes
 OMNIA Barista: 225 gr őrölt
 OMNIA Evening: 250 gr őrölt
A kiszereléstől függetlenül minden OMNIA termékkel lehet pályázni. Minden OMNIA termék egy
újabb esély. A Szervező a termékek kiszerelését (súlyát) nem értékeli a Játék során.
Vásároljon kettő vagy akár több OMNIA terméket, és megduplázhatja vagy megtöbbszörözheti
nyerési esélyét!
2.4 A Játékos köteles a termék vásárlását igazoló tételes blokkot vagy METRO-s számlát a Játék
teljes időtartama alatt sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és nyertesként való kisorsolás
esetén a Szervező megbízottjának bemutatni és személyazonosságát, életkorát igazolni az e1

mailben megadott határidőig. A nyertes Játékos csak ezek együttes megléte esetében jogosult a
nyereményének átvételére.
3. Hogyan lehet Pályázni?
3.1. Regisztráció
A Játékban részt vevő Játékosnak az OMNIA termék megvásárlását követően a Játék ideje alatt a
www.omniaszulinap.hu internetoldalon regisztrálnia kell magát a személyes adatainak (név, jelszó,
város, irányítószám, utca-házszám-ajtó, e-mail cím, telefonszám) megadásával.
A Résztvevőnek a Regisztráció véglegesítéséhez az „Elfogadom a Szabályzatot, és az annak
részeként megismert adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételekkel hozzájárulok adataim
kezeléséhez.” szövegű jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten el kell fogadnia a Nyereményjáték
Szabályzatát.
A Játékos a sikeres regisztráció után az e-mail címére kap egy aktiváló linket, amivel élesítheti a
regisztrációját. A regisztráció érvényességét a regisztráció során megadott e-mail címre elküldött
visszaigazoló és aktiváló linket tartalmazó e-mail igazolja.
A Regisztráció során megadott hibás adatokból kifolyólag keletkező hibákért, károkért a Szervező
és a Közreműködő nem tartozik felelősséggel. A Szervező és a Közreműködő továbbá kizárja
felelősségét azzal kapcsolatban, ha a Résztvevő az e-mail postafiókjának beállításai miatt nem
kapja meg, vagy nem észleli, hogy megkapta a Regisztráció érvényességét bizonyító visszaigazoló
e-mailt. A regisztrálást követően minden Játékosnak saját felülete lesz, ahova a promóció ideje
alatt email cím + jelszó megadásával be tud lépni.
3.2. Pályázat (AP kód) beküldése blokk esetén
Miután a Játékos sikeresen regisztrált és a saját felülete élesítésre került, ezt követően tudja a
vásárlást igazoló blokk adatait feltölteni. A blokk AP kódján felül további adatokra is szükség van
a sikeres Pályázathoz: vásárlás időpontja (percre pontosan) és a végösszege, továbbá a Játékosnak
a vásárolt OMNIA termék darabszámát ki kell választania egy legördülő menüben.
3.3. Pályázat (AP kód beküldése) gyűjtőblokk esetén
Amennyiben a Játékos olyan boltban vásárol, ahol gyűjtőblokkot adnak, ott a vásárlónak kérnie
kell, hogy a pénztáros írja rá a gyűjtőblokkra, hogy vásárolt OMNIA terméket, hány darabot (Pl: 3
db Omnia termék), pecsételje le a cég pecsétjével, és írja alá a pénztáros.
3.4. Pályázat METRO számla esetén
Amennyiben METRO-ban vásárol a magánszemély Játékos – mivel ott nincs AP kód –, ez esetben
a regisztrációt követően a weboldalon a METRO áruház számlájának sorszámán felül további
adatokra is szükség van a sikeres Pályázathoz: vásárlás időpontja (percre pontosan) és a
végösszege, továbbá a Játékosnak a vásárolt OMNIA termék darabszámát ki kell választania egy
legördülő menüben.
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Feltöltendő adatok: (a képek csak illusztrációk)
Blokk/nyugta esetén

METRO számla esetén

3.6. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be
(tetszőleges számú AP kódot kiegészítő blokk adatokkal vagy METRO számla sorszámot tölthet
fel) a Játékba, ezzel növelve esélyét a nyeremények megnyerésére. Egy vásárlással csak egyszer
lehet pályázni. Azonos vásárlásokon alapuló több Pályázat esetén a korábban feltöltött Pályázat
minősül érvényesnek.
A Szervező jogosult a Pályázat valóságát, érvényességét, meglétét ellenőrizni.
4. A Játék időtartama
A Játék 2018. március 01. 00:00–tól 2018. május 31. 23:59-ig tart.
A Játék időtartama előtt vagy után kiállított blokk AP kódjával vagy METRO számlával nem lehet
pályázni. A fenti időtartam előtt és után már regisztrálni és promóciós kódot feltölteni sem lehet.
5. Nyeremények
A Játék időtartama alatt naptári hónaponként (március, április, május) havi nyeremények, továbbá
egy fődíj sorsolására kerül sor.
A nyeremények változtatásának jogát a promóció teljes időtartama alatt a Szervező fenntartja.
A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók, és azonos értékű, de más
nyereményre nem válthatók. A nyereményjáték másik szakaszában kapható nyereményre vagy
másik havi nyereményre nem cserélhetők. Szervező ezzel kapcsolatban levelezést nem folytat.
5.1 Havi nyeremények:
Minden naptári hónap első napjának 00:00 perctől az adott hónap utolsó napjának 23:59 percig
beérkező érvényes Pályázatok vesznek részt a havi nyeremények sorsolásában.
5.1.1 Havi nyeremény 1:
Exkluzív OMNIA kávésdoboz egyedi dizájnnal.
Darabszám: havonta 1000 db, összesen 3000 db
Szín: 3 féle színben: fekete, ezüst, arany.
- március 1-31. – ezüst színű doboz
- április 1-30. – arany színű doboz
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- május 1-31. - fekete színű doboz
5.1.2 Havi nyeremény 2:
PHILIPS EP3550/00 Series 3100 Automata kávégép
Darabszám: havonta 10 db, összesen 30 db
Kávégép jellemzői:
- Fekete színű
- 5 különböző ital készíthető el vele– többek közt cappuccino
- Állítható hosszúság, 5 aromaerősség és 5 őrlőbeállítás
- Beépített tejtartállyal rendelkezik
- Ugyanolyan zamatú koffeinmentes kávé az őrölt kávé opciónak köszönhetően
- Stabil teljesítmény 20 000 csésze erejéig garantált
- Bármilyen csészéhez beállítható kávékifolyó
5.1.3 Havi nyeremény 3:
Családi wellness hétvége a Hévíz Hotel Európa Fit****superiorban
Darabszám: havonta 10 db, összesen 30 db,
A nyeremény tartalmazza:
- 4 fő részére, 2 éjszaka szállás a Hévíz Hotel Európa Fit****superior szállodában, 2 x
kétágyas, összenyitható standard szobában történő elhelyezéssel
- üdvözlőital érkezéskor
- gazdag választékú büféreggelivel és büfévacsorával
- levesbüfé ebéd a téli, tavaszi és őszi szezonokban (2018.június 16 - augusztus 26.
kivételével)
- Uszoda- és szauna részleg korlátlan használata
- Fürdőköpeny használat
- Gyermek játszószoba és játszótérhasználat
- Széleskörű ingyenes rekreációs és preventív aktív programkínálat minden korosztály
számára
- parkolás 1 gépkocsi számára
- Idegenforgalmi adó
A nyereményutalványok felhasználási ideje 2018. április 1. – 2018. december 23. közötti időszak,
az alábbi kiemelt időszakok kivételével:
- 2018. március 30-április 02.
- 2018. április 27-május 01.
- 2018. május 18-21.
- 2018. augusztus 17-20.
- 2018. október 19-23.
- 2018. november 01-04.
A határidőig lefoglalt utazási időponton módosítani, illetve az utazás során plusz programokat
igénybe venni kizárólag akkor lehetséges, ha a módosítás plusz költségeit nyertes Játékos vállalja.
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5.2 Fődíj:
A fődíj sorsolásban minden olyan Játékos részt vesz, aki a Játék időtartama alatt OMNIA terméket
vásárolt és sikeresen pályázott, attól függetlenül, hogy nyert-e havi nyereményt.
A fődíj 1 db SEAT Arona 1.0 TSI Reference 5-ajtós személygépkocsi
Jellemzői:
Motor: 999 ccm
Teljesítmény: 70 KW / 95 LE
Sebességváltó: Kézi 5 fokozatú
Szín: Urbán ezüst metál
Kárpit: Szövet, Acero fekete
Műszerfal: fekete
Szőnyeg: fekete




























Az autó alapfelszereltsége:Acél
keréktárcsa 16"
Abroncs 205/60 R16 92H
Biztonsági csomag:
Függöny és oldallégzsák,
Hill start assist,
Hárompontos biztonsági övek,
Biztonsági öv bekapcsolására
figyelmeztető jelzés,
Abroncs nyomás ellenőrző szenzor,
Front assist, Nappali menetfény
Kikapcsolható utas oldali légzsák
Cool & Sound csomag:
Elektromos ablakemelők elöl és hátul
Elektromosan állítható tükrök
Elektronikus differenciálzár (XDS)
Elhúzható csomagtérroló
ESC elektronikus stabilitás kontroll
Fejtámlák hátul (3 db)
Fekete ablakkeret, tetősín, tükörházak és
kilincsek
Fényezett lökhárítók
Hátsó ablaktörlő- és mosó rendszer
Halogén fényszórók
Halogén hátsó lámpa
Hővédő üveg
ISOFIX/Top Tether a hátsó üléseken
Ködfényszóró kanyarodófénnyel
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Központi zár távirányítással
LED rendszámtábla megvilágítás
Magasságállítható vezetőülés
Osztottan dönthető hátsó üléstámlák
Szükségpótkerék 16
4 hangszóró, AUX-IN bemenet, USB
csatlakozó, SD kártya bemenet, 5" érintő
kijelző, Bluetooth Multifunkciós
kormány, Manuális klímaberendezés
Dísztárcsa
Dobfékek hátulDupla csomagtérpadló

6.
Nyereménysorsolások ideje, helyszíne és módja, és a nyertesek értesítése, jogosultság
igazolása, tartaléknyertesek
6.1 Sorsolások időpontjai:
Márciusi Havi Nyeremények sorsolásának időpontja: 2018. április 4. szerda 10:00
Áprilisi Havi Nyeremények sorsolásának időpontja: 2018. május 3. csütörtök 10:00
Májusi Havi Nyeremények sorsolásának időpontja: 2018. június 5. kedd 10:00
A május havi nyeremények kisorsolásával egyidejűleg kerül sor a fődíj kisorsolására.
6.2 A nyereménysorsolások helyszíne és módja
A sorsolások a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével
történnek, közjegyző jelenlétében, a Közreműködő levelezési címén (1036 Budapest, Lajos utca
74-76. V. emelet).
A sorsolások nyilvánosak, de előzetes bejelentkezéshez kötöttek.
A Havi Nyeremények sorsolása alkalmával a Szervező egy (1) nyertest, és két (2) tartaléknyertest
sorsol; a Fődíj sorsolása alkalmával egy (1) nyertest, és öt (5) tartaléknyertest sorsol.
A Játékos, ha az egyik hónapban már nyert egy fajta nyereményt, akkor abban az adott hónapban
már más nyereményt nem nyerhet, és így más nyereménynek a tartaléknyertese sem lehet.
6.3 A Nyertesek értesítése
A Havi Nyeremények nyertesének értesítésére az sorsolást követő öt (5) munkanapon belül, míg
a Fődíj nyertesének értesítésére 2018. június 8. napjáig kerül sor. A tartaléknyertesek értesítésére a
Nyereményre való jogosulttá válásának időpontját követő öt (5) munkanapon belül kerül sor.
6.4 Jogosultság igazolása
Minden nyeremény esetén a nyertes Játékosnak a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül
igazolnia kell, hogy a Pályázata érvényes volt: feltöltött, érvényes AP kód, vásárlást igazoló tételes
blokk együttes meglétével. Amennyiben METRO-ban vásárol a magánszemély Játékos pályázat
érvényes volt: feltöltött, érvényes METRO számla sorszáma, a vásárlást igazoló METRO-s számla
együttes meglétével. Illetve a blokk és számla adatokon felül igazolja személyazonosságát és 18.
életévének betöltését.
Amennyiben a nyertes írásban lemond nyereményéről, illetve az értesítéstől számított 5
munkanapon belül nem nyilatkozik, a sorrendben utána sorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá a
fődíjra.
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6.5 Tartaléknyertesek
A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben,
amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes
- nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és/vagy alaki feltételeknek, vagy írásban
lemond a nyereményről, illetve 5 munkanapon belül nem nyilatkozik.
- nem tudja bizonyítani ép sérülésmentes, olvasható állapotú blokkal vagy számlával
vásárlást, amelyet a Közreműködő/Szervező részére e-mailen keresztül elküld, így kizárásra
kerül,
- vagy a sorsolástól számított 5 munkanapon belül a Játékban megadott telefonszámon és email címen nem elérhető, valamint,
- ha a nyereményéről önkéntesen, írásban lemond.
7. Nyeremények átadása
7.1. Az exkluzív OMNIA kávésdobozt illetve a PHILIPS automata kávégépet a
Közreműködő/Szervező a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékossal
egyeztetett időpontban, de legkésőbb a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékos
igénybevételre vonatkozó nyilatkozatának megtételétől számított kilencven (90) munkanapon belül
részére Sprinter futárszolgálat igénybevételével eljuttatja a Nyereményt a regisztráció során
megadott címre.
A Nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékosok kötelesek együttműködni a
Közreműködővel/Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására a sorsolást követő
legrövidebb időn belül sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek
bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének
lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg,
így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A Nyeremények házhozszállításakor a Nyertesek mindegyike kap egy előzetes értesítést arról, hogy
a Nyereményüket a futárszolgálat várhatóan mikor fogja kézbesíteni a következő munkanapon. Az
értesítés e-mail-ben történik. Amennyiben a Nyertes nem tudja átvenni a Nyereményt, úgy annak
kézbesítésével a futárszolgálat újból megkísérli. Amennyiben a Nyertes a 2. kézbesítéskor nem
veszi át a Nyereményét, az visszaszállításra kerül a Szervező Megbízottjának irodájába: HTX
Advertising & Event Kft (1036, Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet). Innentől kezdve a
Nyertesnek lehetősége van arra, hogy előzetesen egyeztetett időpontban, 30 napon belül
személyesen vagy meghatalmazottja útján (írásos meghatalmazással) átvegye a fenti helyszínen
Nyereményét. Amennyiben erre 30 napon belül nem kerül sor, úgy a Nyertes elveszti jogosultságát
a nyereményre.
A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére adott
Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatok
nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel
meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
7.2. A Családi wellness hétvége esetén a nyereményátadás során a nyertes (vagy a nyertes helyébe
lépő tartaléknyertes) Játékos az utazásról kiállított vouchert kap az utazásszervező irodától
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személyesen a vele előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen, és az átadás során az utazási
iroda tájékoztatást ad a Nyeremény (üdülés) főbb feltételeiről, illetve részleteiről, valamint megköti
a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) Játékossal a szükséges megállapodásokat,
illetve elvégzi a kapcsolódó adminisztratív teendőket.
A Nyertesek (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertesek) kötelesek együttműködni a
Közreműködővel/Szervezővel, illetve az Utazási Irodával annak érdekében, hogy a Nyeremények
átadására a sorsolást követő legrövidebb időn belül sor kerülhessen. A Közreműködő/Szervező,
illetve az Utazási Iroda a Nyeremények átvételének lehetőségét az érintett nyertes (vagy a nyertes
helyébe lépő tartaléknyertes) Játékos számára kizárólag előre egyeztetett időpontban. A
Nyeremények átvételének időtartama nem hosszabbítható meg, így a hivatkozott pontokban foglalt
határidők nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertes) általi, bármely okból történő
elmulasztása a nyertesre (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertesre) nézve jogvesztő.
A Nyeremény felhasználásával (az üdüléssel) kapcsolatos szolgáltatásokat az Utazási Iroda nyújtja.
A Nyeremény felhasználásának lehetséges időpontjait, illetve feltételeit és részleteit az Utazási
Iroda határozza meg; e tekintetben a Résztvevő az Utazási Irodával tud egyeztetni.
A Nyeremények felhasználásának (üdülések) feltételeiről és részleteiről a nyertes Résztvevők a
Nyeremények átadásakor, illetve az Utazási Irodával való egyeztetés keretében tájékozódhatnak
teljes körűen, emellett az Utazási Iroda szolgáltatási feltételeiről bővebben a
https://tensi.hu/documents/2/uj_utazasi_feltetelek_tensivel_a_fold_korul_2017.pdf elérhetőségen is
olvashatnak.
7.3. A SEAT Arona autó fődíj átadása személyesen történik a nyertessel előre egyeztetett
időpontban és helyszínen, de legkésőbb június 30-ig.
8. Nyeremények adózása
A Nyereményekhez tartozó valamennyi adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési
kötelezettség nem terheli, vele szemben Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek;
a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.
9. A Játék lebonyolítása
A nyereményjáték internetes szolgáltatását Szervező a HTX Advertising & Event Kft. (1036
Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet) lebonyolításában biztosítja (továbbiakban: Szervező
megbízottja).
A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (hibás adatokkal való regisztráció, hibás adatokkal való
kódfeltöltés stb.) a Szervező és a Szervező megbízottja a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem
vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az
jatek@omniaszulinap.hu e-mail címen ad.
A Szervező, valamint a Szervező megbízottja nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási,
kártérítési igényt vagy jogi utat a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és
egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával
okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget.
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10. Adatvédelem – Adatkezelési tájékoztató, Hozzájáruló nyilatkozat
10.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó
A Játékban való részvétel keretében a Játékos által önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett
személyes adatok (ideértve különösen a Regisztráció és Kódfeltöltés során megadott, személyes
adatokat, illetve az esetleges nyertesség esetén a kapcsolattartás, illetve a Nyeremény átvétele során
megadott, illetve felvett adatokat) kezelését a Jacobs Douwe Egberts Zrt. (Szervező) (adatait és
elérhetőségét lásd az 1.1. pontban) mint adatkezelő végzi.
Emellett az adatkezelő megbízásából és utasításai alapján az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai feladatokat a HTX Advertising & Event Kft.
(Közreműködő) (adatait és elérhetőségét lásd az 1.2. pontban) mint adatfeldolgozó látja el.
10.2. Az adatkezelés nyilvántartási száma
(1)
a 3. és a 10.4. pontok szerinti adatkezelés (Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés)
vonatkozásában: NAIH – 139648/2018
(2)
az 6.2. és a 10.5. pontok szerinti adatkezelés (Nyereményátadásokról készült felvételekkel
kapcsolatos promóciós célú adatkezelés) vonatkozásában: NAIH – 139650/2018
(3)
a 10.6. pont szerinti adatkezelés (Direktmarketing célú adatkezelés) vonatkozásában:
NAIH-139649/2018
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások minden
tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény („Grt.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker
tv.”). valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény („DM Adatkezelési tv.”) rendelkezései) megtartásával történnek;
továbbá, hogy a Szervező az adatbiztonság és az adatok védelmének biztosítása érdekében
valamennyi szükséges intézkedést megtesz, és az általa végzett adatkezelési, adattovábbítási, illetve
az általa végeztetett adatfeldolgozási tevékenység valamennyi, az adatbiztonságra vonatkozó
jogszabályi követelménynek megfelel.
10.3. Az adatkezelések jogalapja
Az adatkezelések, adatfeldolgozások, illetve adattovábbítások jogalapja az érintett személyek
(Játékosok) Szabályzat útján történő, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett
hozzájárulása. Az adatkezelések, illetve az adatfeldolgozások a Játékos önkéntes adatszolgáltatásán,
illetve hozzájárulásával történő adatfelvételeken alapulnak, továbbá az adatok továbbítása is a
Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik. A Játékos által a Szervező, illetve a
Közreműködő rendelkezésére bocsátott adatok valóságát a Szervező, illetve a Közreműködő nem
vizsgálja, azok valóságáért a Játékos felelős.
10.4. Az adatkezelések célja és időtartama
Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés és adattovábbítás:
(1)
A Nyereményjáték keretében önként megadott, illetve hozzájárulással felvett egyéb
személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása és
promóciója; tehát a Játékosok megadott adatainak a sorsolások, illetve azok eredményeinek
nyilvánosságra hozatala, a nyertesekkel (vagy a nyertes helyébe lépő tartaléknyertesekkel) történő
kapcsolattartás, illetve a Nyeremények átadása és igénybevétele céljából történő felhasználása.
(„Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés”).
(2)
A Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés időtartama – a Játékos adatkezeléshez
történő hozzájárulásának visszavonása miatti megszüntetéstől eltekintve – a Nyereményjáték
időtartamához igazodik azzal, hogy amennyiben a Játékos a Nyereményjáték során bármely
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Nyereményt megnyeri, úgy e Játékos önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes
adatait a Szervező a Nyeremény megnyerésétől, illetve ha a Nyeremény átvételre került, úgy annak
átadásától számított öt (5) évig tárolja (a Nyeremény hátteréül szolgáló ügylet megtörténtének és
valamennyi, jogi szempontból jelentős körülményének adatkezelő általi bizonyíthatósága
érdekében).
(3)
A Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés keretében a Közreműködő, mint
adatfeldolgozó a Szervező, mint adatkezelő megbízásából a nyertes (vagy a nyertes helyébe lépő
tartaléknyertes) Játékos adatait a Nyereményátadás lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos
kapcsolatfelvétel, azonosítás, egyeztetések és kapcsolattartás, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos
szolgáltatásnyújtás céljára továbbíthatja.
10.5. Nyereményátadásokról készült felvételekkel kapcsolatos promóciós célú adatkezelés
(1)
A Nyereményeknek a Nyereményjáték nyertesei részére történő átadásáról készülő kép-,
hang- és filmfelvételek vonatkozásában az adatkezelés célja e felvételek egészének vagy
részleteinek a Szervező későbbi promóciós kampányai részeként, illetve marketingaktivitása
keretében történő felhasználása a jelen Szabályzat Játékos általi elfogadásától számított 3 éven
belül. („Nyereményátadásról készült felvételekkel kapcsolatos promóciós célú adatkezelés”).
(2)
A Nyereményátadásról készült felvételekkel kapcsolatos promóciós célú adatkezelés
időtartama a jelen Szabályzat Játékos általi elfogadásától számított három (3) évig tart.
10.6. Direktmarketing célú adatkezelés
(1)
A Nyereményjáték keretében önként megadott, illetve hozzájárulással felvett személyes
adatok vonatkozásában az adatkezelés további célja, hogy a Szervező a megadott személyes
adatokat direktmarketing kommunikációs célra, azaz a Grt. az Eker tv., valamint a DM
Adatkezelési tv. szabályainak megfelelő tartalmú hirdetések (hírlevelek) küldése céljára (pl. a
Játékosnak a Szervező promócióiról, nyereményjátékairól való folyamatos tájékoztatása, stb.,
céljából) felhasználja („Direktmarketing célú adatkezelés”).
(2)
A Direktmarketing célú adatkezelés időtartama a Játékos adatkezeléshez történő
hozzájárulásának visszavonása miatti megszüntetéséig tart. Az e-mailben küldött hírlevélről a
Játékos az abban megjelölt módon, ingyenesen, indokolási kötelezettség, illetve bárminemű
korlátozás nélkül iratkozhat le.
10.7. A Játékos hozzájárulása
A Játékos a Regisztráció során a jelölőnégyzet bejelöléssel a jelen Szabályzat, különösen annak 11.
pontja (adatkezelési tájékoztató) útján biztosított - egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson
alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott, illetve hozzájárulásával
felvett személyes adatainak a Szervező, illetve a Közreműködő általi, a Szabályzatban foglalt
feltételek mellett történő,
(1)
a Nyereményjátékkal összefüggő célú kezeléséhez; illetve
a Nyereményjátékkal összefüggő célú adatkezelés keretében adatainak a Nyereményátadás
lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos kapcsolatfelvétel, azonosítás, egyeztetések és kapcsolattartás,
illetve a Nyereménnyel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás céljára történő, továbbításához
(adattovábbítás), valamint ahhoz, hogy átvett adatait a megjelölt célok érdekében, az azok
megvalósulásához szükséges időtartamig és mértékben az átvevő kezelje; továbbá
(2)
a Nyereményátadásokról készült felvételekkel kapcsolatos promóciós célú kezeléséhez.
A Játékos a jelölőnégyzet bejelölésével – a jelen Szabályzat, különösen annak 11. pontja
(adatkezelési tájékoztató) útján biztosított - egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson alapuló,
önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a Szervező, illetve
a Közreműködő általi, a Szabályzatban foglalt feltételek mellett történő, Direktmarketing célú
kezeléséhez.
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A Játékos hozzájárulása egyértelmű és kifejezett, önkéntes hozzájárulásnak minősül, mely
ugyanakkor bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
A Direktmarketing célú adatkezeléshez kapcsolódóan hozzájáruló nyilatkozatot tett személyek
személyes adatairól a Szervező nyilvántartást (hírlevél listát) vezet.
A Szervező a Játékos által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatokat nem
használja fel a Játékos hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a Szabályzatban
foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az
ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése
folytán kötelező.
Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból
történő megszüntetését követően a Szervező, illetve a Közreműködő a Játékos adatait törli.
Amennyiben a Direktmarketing célú adatkezelés megszüntetésére arra tekintettel kerül sor, hogy ezt
a Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásával kérelmezi, úgy a Szervező
egyúttal gondoskodik a Játékos nevének és minden egyéb személyes adatának a hírlevél listáról
való törlése, valamint név- és lakcímadatainak DM Adatkezelési tv. szerinti tilalmi listára történő
felvétele iránt, és mindezek megtörténtéről írásban tájékoztatja az érintett Játékost.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosat.
10.8. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Szervező, mint adatkezelő a Játékos kérelmére az Info tv. 14-19.§-aiban foglaltaknak
megfelelően
(1)
legfeljebb a kérelem benyújtásától számított legfeljebb huszonöt (25) napon belül,
közérthető formában, erre irányuló kérés esetén írásbeli tájékoztatást ad a Játékos számára az általa
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó (Közreműködő) által
feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelések céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezelésekkel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről (vagy a kérelem megtagadása esetén írásban közli a Játékossal, hogy a
felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor, és egyidejűleg
tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről); továbbá
(2)
ugyancsak legfeljebb a kérelem benyújtásától számított legfeljebb huszonöt (25) napon belül
a Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat helyesbíti, törli, illetve zárolja (vagy a
kérelem megtagadása esetén írásban vagy a Játékos hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és
egyidejűleg tájékoztatást ad a bírósági jogorvoslat, valamint a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről).
A Játékosnak a jövőre nézve bármikor jogában áll korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonni az adatkezelésekhez történő hozzájárulását.
A Játékost ezen kívül az Info tv. 21.§-ában foglaltaknak megfelelően megilleti a személyes
adatainak kezelése elleni tiltakozás joga,
(1)
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő (Közreműködő) vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
(2)
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
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(3)

törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a Szervező a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Játékost írásban
tájékoztatja. Megalapozott kérelem esetén a Szervező az adatkezelést megszünteti, és az Info tv.
21.§ (3) bekezdésének megfelelően jár el. Ha a kérelmet a Szervező megtagadja vagy teljesítését
elmulasztja, úgy a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc
(30) napon belül az Info tv. 22.§-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
A Játékos a fenti kéréseit, illetve közléseit a Szervező felé a jatek@omniaszulinap.hu e-mail címen,
illetve a 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. V. emelet postai címen jelezheti azzal, hogy a
Direktmarketing célú adatkezelés tekintetében a hírlevélről való leiratkozás a Játékos további, külön
kérése, illetve közlése nélkül is ezen adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának minősül, és
a Szervező által ekként kezelendő.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését kéri, vagy személyes adatainak kezelése elleni
tiltakozását fejezi ki, úgy tudomásul veszi, hogy az Közreműködő, illetve a Szervező jogosult arra,
hogy a Játékost a Játékban való további részvételből kizárja.
A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz,
illetve a Közreműködőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban
foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén az Info tv-ben foglaltaknak megfelelően – a már fentebb
is jelzettek szerint - a NAIH-hoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Bírósági jogérvényesítés keretében a Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervező ellen
bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely az ügyben soron
kívül jár el. A per a Játékos választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. A perben azt, hogy az adatkezelés jogszerű, a Szervező köteles
bizonyítani.
A Játékos továbbá
(1)
a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése
érdekében;
(2)
a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével okozott kár megtérítése iránt; továbbá
(3)
személyiségi jogának a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében
az Info tv. 22-23.§-aiban foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.
11. Vegyes rendelkezések
11.1. A Nyereményjátéknak a Regisztrációval, Kódfeltöltéssel és sorsolásokkal kapcsolatos
informatikai hátterét, valamint ezek lebonyolítását a HTX Advertising & Event Kft, mint
Közreműködő (adatfeldolgozó) végzi; ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges
panaszok a jatek@omniaszulinap.hu e-mail címre küldhetők.
11.2. A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
rendelkezéseire.
11.3. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a
www.omniaszulinap.hu internetes oldalon.
11.4. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
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11.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított
Szabályzatot a Szervező a www.omniaszulinap.hu weboldalon is közzéteszi.
11.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a www.omniaszulinap.hu honlap (online felület)
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Közreműködőn
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Közreműködő
az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
11.7. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a www.omniaszulinap.hu
honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot
ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, 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 Szervező,
illetve a Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.
11.8. A Szervező, illetve a Közreműködő kizárják a felelősségüket a www.omniaszulinap.hu 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.
11.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják
azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának
feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó
módon kíván előnyhöz jutni.
Budapest, 2018.02.20.

Jacobs Douwe Egberts Zrt.
Szervező/adatkezelő
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