„Nyerj a Kőbányaival!”
promóció
hivatalos részvételi és játékszabályzata

1.

A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
1.1

2.

A Dreher Sörgyárak Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.,
cégjegyzékszám: 01-10-042040, adószám: 10795233-2-44) (a továbbiakban: Szervező)
országos „Nyerj a Kőbányaival!” elnevezésű promóciót szervez a magyarországi Tesco
áruházakban (a továbbiakban: Játék) az alábbi játékszabályzatban (a továbbiakban:
Játékszabályzat) ismertetett feltételek szerint.

A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1

A Szervező megbízásából az IS Innovative Solutions Kft. (székhely: 1015 Budapest,
Batthyány utca 51., cégjegyzékszám: 01-09-867283, adószám: 13672997-2-41) által
lebonyolított (a továbbiakban: Lebonyolító) Játékban kizárólag azon személyek vehetnek
részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
2.1.1

2.1.2

Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
cselekvőképes – a 2.5. pontban foglaltak szerint pedig korlátozottan
cselekvőképes – természetes személy, aki a magyarországi hatóságok által
kiállított érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal vagy
kártyaformátumú vezetői engedéllyel, valamint adóazonosító jellel rendelkezik
és 18. életévét betöltötte
aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában felsorolt termékek valamelyikének
vásárlását követően a 4. pontban írt időtartam alatt az 5. pontban rögzített
feltételnek megfelelően
(i)
feltölti a legalább 2 Kőbányai márkájú termék vásárlását igazoló
blokkon lévő AP kódot, tranzakciós számot, valamint a vásárlás
időpontját a www.tesco.kobanyaijatek.hu) alatti weboldalra (a
továbbiakban: Promóciós weboldal), emellett az adatkezelési
szabályzat elfogadása mellette megadja személyes adatait, így a teljes
nevét, születési idejét, és e-mail címét,
(ii)
valamint a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát követő 30 napig
sértetlen és olvasható állapotban megtartja (a továbbiakban: Játékos)
és ezzel egyúttal elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi
feltételt (a továbbiakban: Pályázat), és nyertesség esetén a vásárlást
igazoló blokkot a Szervezőnek vagy a megbízott Lebonyolítónak
bemutatja.

2.2

Az online játékszolgáltatást a Szervező a Lebonyolító közreműködésével biztosítja.

2.3

A Játékban kizárólag a Promóciós weboldalon keresztül beérkező Pályázatok vehetnek
részt, egyéb internetes oldalakról beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek
minősülnek.

2.4

A Játékban, Játékosként nem vehetnek részt:
(a) a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és
azok Ptk. 8:1 § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk.
8:1 § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói

2.5

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott nagykorú (a továbbiakban:
korlátozottan cselekvőképes), úgy a Játékban való részvételre csak akkor jogosult, ha
ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen
Játékszabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott nyilatkozat megtétele a Játékban
való részvétel, valamint a nyeremények átvételének és átadásának kötelező előfeltétele
minden korlátozottan cselekvőképes Játékos esetében. A korlátozottan cselekvőképes
személyek a Játékban való részvétel esetén kötelesek a Lebonyolítónak postai úton
(1015 Budapest, Batthyány utca 51.) vagy e-mailen szkennelve megküldeni az 1. sz.
mellékletben csatolt, törvényes képviselőjük (pl.: gondnok, gyám) által aláírt nyilatkozat
példányát, amely nyertesség esetén nyereményük átvételének, átadásának is kötelező
előfeltétele. Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes Játékos a Szervező felhívására
10 naptári napon belül nem juttatja el a hozzájáruló nyilatkozatot, illetve a törvényes
képviselő úgy nyilatkozik, hogy a Játékban történő részvételhez nem járult hozzá, a
Szervező a korlátozottan cselekvőképes Játékost kizárja a Játékból, és a megadott
személyes adatait haladéktalanul törli.

2.6

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját,
valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A Játékszabályzatot a
Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani a 10.8.3.
pontban foglalt feltételek szerint. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Promóciós
weboldalon elérhető, megtekinthető (www.tesco.kobanyaijatek.hu)

3. PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK
3.1.

A Játékban bármely magyarországi Tesco áruházban megvásárolt alábbi Kőbányai
márkájú termékek vesz részt. Az érvényes Pályázathoz legalább 2 termék vásárlása
szükséges az alábbiak közül:






4.

Kőbányai dobozos sör 0,5L
Kőbányai dobozos sör MegaPack 6X0,5L
Kőbányai üveges sör 0,5L
Kőbányai PET palackos sör 2L
Kőbányai PET palackos sör 1L

PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
4.1.

A Játék 2019. augusztus 01. 00:00 órától 2019. augusztus 28. 23:59 óráig tart.
Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve nem megfelelően beküldött Pályázatok a
Játékban nem vesznek részt.

5.

A PROMÓCIÓ MENETE
5.1.

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok
vehetnek részt, oly módon, hogy a 4.1 pontban meghatározott promóciós időszakban
meglátogatják a Promóciós weboldalt (www.tesco.kobanyaijatek.hu). A Játékosoknak a
Promóciós weboldalon első lépésben meg kell adniuk születési dátumukat. Amennyiben
a Játékos kora megfelel a 2.1 pontban meghatározott feltételnek, úgy a Játékos beléphet
a nyereményjáték online felületére. A Pályázat elküldéséhez a Játékos feltölti az alábbi
adatokat: a 3.1 pontban meghatározott termékek vásárlását igazoló blokkon található AP
kódot, tranzakciós számot, vagy nyugtaszámot és a vásárlás időpontját, valamint
személyes adatait: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím.

5.2.

A Játékosok a megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső problémákért
(különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver
beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség
nem terheli.

5.3.

A Pályázat elküldését követően a Promóciós weboldal automatikus visszajelzést küld a
Játékosnak a Pályázat feltöltésének sikerességéről. A Promóciós weboldalon külön
üzenet jelenik meg abban az esetben, ha a beküldeni kívánt Pályázat valamely eleme
hiányos.
A nyertesként kisorsolt Játékosokat a rendszer automatikus e-mail üzenetben értesíti a
nyertesség tényéről. A fődíj nyertes Játékosokat a lehető leggyorsabban, de legkésőbb
10 (tíz) munkanapon belül e-mail üzenetben értesítjük a további lépésekről. Ez az
értesítés nem érinti a nyertesek nevének a közzétételét a 10.1. pont alapján.

5.4.

A Promócióba beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverére való beérkezésének
időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a
mérvadó.

5.5.

Játékperiódusok:
Heti játék (1 periódus 7 nap): adott hét csütörtöknapján 00:00:00 órától a következő hét
szerda napján 23:59:59 óráig tart.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
6.1.

A Pályázatokat a www.tesco.kobanyaijatek.hu weboldalon keresztül lehet feltölteni.

6.2.

Egy Játékos jogosult a Játék időtartalma alatt több Pályázatot feltölteni a Promóciós
weboldalon (www.tesco.kobanyaijatek.hu). Amennyiben egy Pályázatot a Játékos
többször küld be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrál, a további
ugyanazon Pályázat beküldését nem fogadja el Pályázatként és a Játék során további
Pályázatként nem veszi figyelembe.

6.3.

A Játékban kizárólag 2019. augusztus 1. és 2019. augusztus 28. között megvásárolt
promóciós termékek blokkjával lehet pályázni.

6.4.

Amennyiben a Játékos egy alkalommal történő vásárlással több Pályázatot szeretne
beküldeni, akkor minden 2 darab Kőbányai márkájú 3.1 szerinti termék vásárlásáról
külön blokkot kell kérnie (külön vásárlások szükségesek).

6.5.

A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. Azok a Pályázatok,
amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból
automatikus kizárásra, míg az érvényes Pályázatok rögzítésre kerülnek. A kis és nagy
betűk között a rendszer nem tesz különbséget.

6.6.

A Játékos köteles a Pályázatot igazoló nyertes blokk másolatát a Játék lezártát követő
30 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek vagy
Lebonyolítónak - kérés esetén - megfelelően bemutatni. Az Üzleti célú juttatások
átvételének feltétele az adott üzleti célú juttatás átvételére feljogosító Pályázatot
tartalmazó blokk másolatának bemutatása és eljuttatása a Szervező vagy Lebonyolító
részére. A nyerő blokk másolatának eljuttatásának költsége nem terheli a játék
Szervezőjét, sem Lebonyolítóját. A nyertes blokk másolatát a Játékos köteles a
nyertességről való értesítést követő 10 munkanapon belül, postai úton, eljuttatni a
Lebonyolító levelezési címére (IS Innovative Solutions Kft., 1539 Budapest, Postafiók
656. Jelige: „ Nyerj a Kőbányaival!”).
A Játékos köteles gondoskodni a blokk
másolatának megfelelő eljuttatásáról.
A Szervező kizár minden felelősséget blokkok vagy blokk másolatok eltűnéséért vagy
elvesztéséért, és javasolja a Játékosoknak, hogy a blokkokról előzetesen fénymásolatot
készítsenek vagy szkenneljék be,hogy amennyiben szükséges az eredeti blokk másolatát
ajánlott és/vagy tértivevényes postai úton juttassák el a Lebonyolító levelezési címére a
játékszabályzat 6.5. szerint. Amennyiben a blokk sérült, nem olvasható, vagy egyéb
módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ
nem olvasható (pl. AP kód, tranzakciós kód stb.), a Szervező jogosult a Játékos
Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok
érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok
érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel
kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező
a blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a
felelősségét.

6.7.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító
megvizsgálja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A
Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik
a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy
nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított blokkal vesznek
részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek , akik nem valós adatokkal,
vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal, Pályázatokkal vesznek részt a
Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A
jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy
játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a
Szervezőnek és/vagy a Lebonyolítónak okoztak.

7.

ÜLZETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS
7.1.

Azon Játékos, aki az érvényes Pályázatot küld be az alábbi üzleti célú juttatások kerülnek
kisorsolásra:
-

-

Heti játék: a Játék ideje alatt a 4 játékhétre összesen 4 (négy) heti nyeremény kerül
kisorsolásra, minden héten 1 (egy) darab. A heti játékot megnyerő Játékosok 1 (egy)
db mountainbike típusú felnőtt férfi/női, vagy vázas kerékpárt (a továbbiakban: Heti
nyeremény) nyernek, melyek értéke darabonként nem haladja meg a bruttó 60.000
Ft-ot (a továbbiakban: Heti nyertes).
Fődíj: A Játék teljes idejére vonatkozóan összesen 2 (kettő) darab „okos” TV kerül
kisorsolásra, melyek értéke darabonként nem haladja meg a bruttó 220.000 Ft-ot
(továbbiakban: Fődíj), ezt a Lebonyolító által megadott helyen válthatják be. (Ezek
nyertesei a továbbiakban: Fődíjnyertes).

7.2.

A Nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a Nyertesek,
sem más nem jogosul követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy
más ajándéktárgyra váltsa át.

7.3.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt Nyereményeken túlmenően
egyéb nyereményt.

7.4.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

7.5.

Szervező által a Promóció kezdő időpontját (2019. augusztus 01.) megelőzően 2019.07. 24.
napján 17:00 órakor a Promóció teljes időtartamának tekintetében a 7.1 pontban
meghatározott heti nyereményekre vonatkozóan heti 1 darab (összesen 4 db),
véletlenszerűen kiválasztott nyerőidőpont kerül kisorsolásra, másodpercnyi pontossággal.
A nyerőidőpontok sorsolása nem nyilvános.
A Fődíj tekintetében a teljes játékperiódus lezárultát követően elektronikus sorsolás
keretén belül 2 db nyertes, valamint minden Fődíjra vonatkozóan 3 tartaléknyertes kerül
kisorsolásra 2019. 09. 03-án 10.00 órakor Dr. Máté Viktor közjegyző jelenlétében és
irodájában, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61.
A Fődíj sorsolása nyilvános.

7.6.

A nyerőidőpontok kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program
útján történik, közjegyző előtt. A nyerőidőpontok a Játékban résztvevők számára titkosak.
A nyerőidőpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes
időpont-egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 naptári
napon belül.

7.7.

A Játékba beérkező online Pályázatokat a rendszer a Játék szerverre való
beérkezésének időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Játék
szervere a mérvadó. A 7.1 pontban meghatározott Nyereményeket azok a Játékosok
nyerhetik meg, akik a Promóció indulásától számítva (Heti nyeremények) és/vagy az
adott nyerő időpontban (hónap-nap-óra-perc-másodperc) vagy pontos egyezés hiánya
esetén az időpont utáni legközelebbi időpontban küldik be a jelen Játékszabály szerinti
érvényes Pályázatukat (a továbbiakban: Nyertesek). Amennyiben több Játékos
másodpercre pontosan azonos időpontban tölti fel a Pályázatát, a Szervező azt a

Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a Játék szervere sorrendben elsőként
dolgozza fel.
7.8.

A Heti nyeremények tekintetében, amennyiben a Nyertes nem tudja az eredeti blokk
másolatának bemutatásával igazolni a Játékban való részvétel feltételeként előírt
Kőbányai márkájú termékek vásárlását, vagy a Pályázata a jelen Játékszabályzatban írt
további feltételek bármelyikének nem felel meg és így a Játékból utólag kizárásra kerül, a
kisorsolt nyerőpillanatot követő legközelebbi időpontban beérkezett érvényes Pályázat
beküldője válik Nyertessé.

7.9.

A Fődíj esetén a fődíjsorsoláson kisorsolt tartaléknyertesek abban az esetben lépnek
sorrendben az eredetileg kisorsolt Fődíjnyertes helyére (illetve a második tartaléknyertes
az első tartaléknyertes helyére és így tovább), amennyiben az nem tudja az eredeti blokk
másolatának bemutatásával igazolni a Játékban való részvétel feltételeként előírt
Kőbányai márkájú termékek vásárlását, vagy a Pályázata a jelen Játékszabályzatban írt
további feltételek bármelyikének nem felel meg és így a Játékból utólag kizárásra kerül.

8. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA
8.1.

A Szervező a nyerést követően e-mailben azonnal felveszi a Nyertesekkel a
kapcsolatot. Ettől az időponttól számítva a nyerteseknek 10 munkanap áll
rendelkezésükre, hogy a Lebonyolító postai címére (1539 Budapest, Postafiók 656.)
eljuttassák a Pályázat érvényességét igazoló blokk másolatát és a hiánytalanul kitöltött,
aláírt adatközlő nyilatkozatot, ajánlott és/vagy tértivevényes postai úton.

8.2.

A Heti nyertesek számára a Promóciót működtető rendszer automatikus e-mail
üzenetben értesíti a nyertesség tényéről. A Nyertes és Heti nyertes Játékosokat
azonnal e-mail üzenetben értesíti a Lebonyolító a további lépésekről.

A Fődíjakat a Játékosok a nyereményre való jogosultságuk igazolásától (vásárlást
igazoló blokk másolata bemutatásától) számított 30 naptári napon belül kapják kézhez.
A Nyertesekkel a Lebonyolító azonnal e-mailben kapcsolatba lép. Amennyiben a
nyertességről értesítő első e-mail üzenet megküldését követő 10 napon belül a
Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba lépnie a nyertesekkel vagy a Nyertesek ezen
időszak alatt az adatközlő nyilatkozatot és a vásárlást igazoló blokk másolatát nem
juttatják el a Lebonyolítóhoz, a nyereményeik a Heti nyeremény esetén a 7.8 pont
szerint a helyükbe lépő új Nyertest illetik meg, a Fődíj esetén a 7.9 pont szerinti
Tartaléknyerteseket illetik meg. Az új Nyertesek és Tartaléknyertesek a nyereményt a
tartaléknyertességről szóló értesítésüktől számított 30 napon belül jogosultak követelni.
8.3.

A Nyertesek által a regisztrációjuk során megadott e-mail címre a Lebonyolító
nyertesértesítőt küld (”Nyertesértesítés”).

8.4.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

8.5.

A Nyereményekkel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat, illetve a
Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden
cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű

magánokiratba foglalt, és a meghatalmazó, valamint korlátozottan cselekvőképes
személyek esetében a törvényes képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazással
igazolja. A meghatalmazás érvényességi feltétele, hogy azt a meghatalmazó saját
kezűleg írja, vagy a meghatalmazó aláírását két tanú hitelesítse. A meghatalmazás
kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek , anyja neve, születési helye és ideje,
lakcíme,.

9.

8.6.

Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve megbízottjával annak
érdekében, hogy a nyeremények átadására fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, és így a
Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége
nem állapítható meg.

8.7.

A Nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a
Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az
esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. A
Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (hibás vagy hiányos név vagy cím, e-mail cím stb.),
kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett
károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

ADÓZÁS
9.1.

A nyereményekhez kapcsolódó SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési
kötelezettséget a Szervező viseli A Fődíjak kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy
postaköltséget szintén a Szervező viseli.

10. ADATVÉDELEM
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó kifejezetten, írásban, a Dreher
Adatvédelmi Tájékoztatója valamint Nyilvános Adatkezelési Szabályzata (a továbbiakban
együttesen: Adatkezelési Dokumentumok, mindkettő elérhető a jelen Játékszabályzatban
található linkeken) ismeretében hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679
Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján kezeli a Játékos
által megadott személyes adatokat.
A Dreher Adatvédelmi Tájékoztatója az alábbi specifikus információkat tartalmazza a
személyes adatok kezelésével összefüggésben:











Az adatkezelési tevékenység (promóció) megnevezése
A promóció időtartama
Az adatkezelő (Dreher Sörgyárak Zrt.) megjelölése és elérhetőségi adatai.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségi adatai
A kezelt adatok megjelölése
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogszabályi alapja
Az adatfeldolgozó neve és székhelye
Arra történő utalás, hogy történik-e személyes adat továbbítás az EGT területén
kívülre (jellemzően nem történik)







Az adatkezelés időtartama
Az érintettek jogai
Panasz és jogorvoslati lehetőségek
Automatizált döntéshozatalra történő nemleges nyilatkozat
Kapcsolattartási adatok adatvédelmi kérdésekben.

A Dreher Nyilvános Adatkezelési Szabályzata a személyes adatok kezelésével
összefüggő általános rendelkezéseket tartalmazza.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a
www.tesco.kobanyaijatek.hu weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún.
SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Promóciós weboldalt, illetve szervert ért
támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

10.3.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a
Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal
kizárja a Játékból.

10.4.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.tesco.kobanyaijatek.hu
domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website
részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a
Pályázat beküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

10.5.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Promóciós weboldal rajta
kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Promóciós weboldal
nem vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve
megszüntesse.

10.6.

Ha a Játékos adatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha
a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az
adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

10.7.

A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem
felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való részvétel
során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai
jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért,
hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a
kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért,
megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért,

a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a
Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

10.8.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy
10.8.1.
10.8.2.
10.8.3.

10.9.

a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés,
katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.
elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult)
személy által beküldött vagy érvénytelen Pályázatot.
előre nem látható okok miatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket
megváltoztassa vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal,
hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok
megtévesztését. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a
www.tesco.kobanyaijatek.hu honlapon közzéteszi, valamint e-mailben
tájékoztatja azon Játékosokat, amelyek az e-mail címüket a regisztráció során
a Szervező rendelkezésére bocsátották.

A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki
tekinthető Nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt
mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és
sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a
Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés,
kártalanítás igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

10.10. A Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az
neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.
10.11. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget
vállalnak.
10.12. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt
feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen
módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését.
10.13. A hivatalos internet oldal címe: www.tesco.kobanyaijatek.hu, amelyet a Szervező, illetve a
közreműködő ügynökség a Játék meghirdetett napjától 2019. szeptember 25-ig
üzemeltet.
10.14. Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való
részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok
joghatósága alá tartoznak.

12. PANASZOK KEZELÉSE, INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL
12.1.

A Promóció lebonyolításával kapcsolatos panaszaival a Lebonyolítóhoz fordulhat az
alábbi elérhetőségeken keresztül:
Székhely / postai cím: IS Innovative Solutions Kft., 1015 Budapest, Batthyány utca 51.
E-mailcím: kobanyai@is-promocio.hu
A panaszának kézhezvétele után 7 munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és
leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk
telhetőt a panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül
történő megoldása érdekében.

12.2.

Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, panaszával a Budapesti Békéltető
Testülethez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

12.3.

A Játékról részletes információk a Tesco áruházakban található promóciós eladáshelyi
eszközökön (pl.: szórólapokon, stb.) és a www.tesco.kobanyaijatek.hu weboldalon
érhetőek el.

12.4.

A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatban további információt - ideértve
a részletes Játékszabályzat ismertetését is - a kobanyai@is-promocio.hu e-mail címen
kérhetnek a Játék időtartama alatt.

12.5.

Promóciós ügyfélszolgálat: kobanyai@is-promocio.hu (e-mail cím).

Dreher Sörgyárak Zrt.
1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.
Szervező
Budapest, 2019.08.01.

1. számú melléklet
Törvényes képviselő nyilatkozata

„Nyerj a Kőbányaival!”
promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata és adatkezelési szabályzatról

Alulírott
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:

………………………………

KÉPVISELT SZEMÉLY NEVE:

………………………………

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:

………………………………

KÉPVISELT SZEMÉLY LAKCÍME:

………………………………

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:

………………………………

KÉPVISELT SZEMÉLYSZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:

………………………………

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):

………………………………

KÉPVISELT SZEMÉLYTELEFONSZÁMA (mobil):

……………………………….

a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló
fent nevezett személy részvételéhez Dreher Sörgyárak Zrt . által
2019.08.01. – 08.28. között szervezett „Nyerj a Kőbányaival!” megnevezésű Játékban,
továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a fent nevezett személy nyertesség esetén
nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat
bemutassa, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési és közvetlen
üzletszerzési célú adatkezelési hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel
kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom.
Úgy nyilatkozom, hogy a Játék játékszabályzatát megismertem és azt teljes egészében
mind magamra, mind a fent ne vezett személyre nézve kötelezőként elfogadom, továbbá
kijelentem, hogy a képviselt személlyel kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére
jogosult vagyok.
Kelt (település, dátum): …………………….…………., 201 9. ………………………….
ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………
Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):
NÉV:
LAKCÍM:
ALÁÍRÁS:

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

NÉV: …………………………………
LAKCÍM: …………………………………
ALÁÍRÁS: …………………………………

