Részvételi és Játékszabályzat
(továbbiakban: Játékszabályzat)
a www.addaszavad.com weboldalon futó
SPAR online nyereményjátékhoz
•

•
•

•

•
•

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában
(továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező
természetes személy, aki 2017. június 15. és július 5. napja között a www.addaszavad.com
weboldalra látogat (továbbiakban Résztvevő).
A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk.
szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
A Játékban való részvétel feltétele legalább 1 db 0,75 L-es vagy 1,5 L-es szénsavas (kék),
szénsavmentes (rózsaszín), enyhén szénsavas (zöld) SPAR Verde ásványvíz megvásárlása 2017.
június 15. és július 5. között a magyarországi SPAR, City SPAR, SPAR market, SPAR partner vagy
INTERSPAR áruházakban, valamint a www.addaszavad.com weboldalon történő regisztráció és a
SPAR Verde termék(ek) vásárlását igazoló blokk megfelelő adatainak megadása. A blokkot meg
kell őrizni. Egy blokkal csak egyszer lehet regisztrálni (függetlenül attól, ha egy blokkon több
SPAR Verde termék szerepel), ugyanazon blokkadatok többszöri megadása a Játékból történő
automatikus kizárást vonja maga után. A nyereményjáték a SPAR Express és DESPAR üzletekre
nem érvényes. Az áruházak nyitvatartási ideje eltérő.
A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Játékszabályzatot
vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
Jelen Játékszabályzat a www.addaszavad.com honlapon megtekinthető a Játék kezdetétől.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
1. A Játék menete

•
•
•

•

•
•

A Játék kezdetének időpontja: 2017. június 15. 8.00 óra
A Játék zárásának időpontja: 2017. július 5. 16:59 óra
A nyereményjátékban kizárólag a 2017. június 15 -július 5. között vásárolt 0,75 L-es vagy 1,5 L-es
szénsavas (kék), szénsavmentes (rózsaszín), enyhén szénsavas ( zöld) SPAR Verde ásványvíz
termékek vesznek részt, és kizárólag a 2017. június 15-július 15. közötti blokkadatok feltöltésére
van lehetőség. A vásárlásnak és a blokkadatok feltöltésének is a jelen pont szerinti határidőn
belül kell történniük. A vásárlásnak a résztvevő áruházak nyitvatartási idejében kell történnie.
A Résztvevők a www.addaszavad.com weboldalon regisztrálhatnak személyes adataik
megadásával (név, e-mail cím megadása kötelező).
A regisztrációt követően a Résztvevők a SPAR Verde termékek vásárlását igazoló blokk adatait
(vásárlás pontos dátuma /év, hónap, nap/, AP kód, TRSZ szám) megadják.
Egy blokk adataival csak egyszer lehet részt venni a Játékban, azonban ha egy Játékos többször
vásárol külön blokkon szereplő a Játékban részt vevő legalább egy 0,75 L-es vagy 1,5 L-es
terméket a Játék időtartama alatt és emiatt több blokkal rendelkezik, nyerési esélyeit növelve
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többször játszhat (annyiszor játszhat, ahány különböző blokkal rendelkezik, amin legalább 1 db a
feltételek szerinti SPAR Verde termék szerepel).
Regisztráció nélkül a Résztvevő Játéka érvénytelen.
Egy Résztvevő csak egyszer regisztrálhat.
A Játék során bármely játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, esetleges
programhibákért, rendszerhibákért a SPAR-t, valamint a Játék szervezőit és kivitelezőit semmiféle
jogi felelősség nem terheli.

2. Sorsolás
A Játék időtartama alatt a regisztrálók által feltöltött blokkadatok közül a sorsolás a véletlenszerűség
elve alapján működő számítógépes software segítségével elektronikusan történik, közjegyző
jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.
A sorsolás helyszíne:
REON Digital Kft
1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94
Sorsolás időpontja:
2017. július 6. 15:00
A 3. pontban meghatározott nyeremények nyertesein felül nyereményenként 2 pótnyertes is
kisorsolásra kerül. A nyertesek a nyeremények szerint, sorrendben kerülnek kisorsolásra, bármely
érvénytelen pályázat esetén az első pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe, a második érvénytelen
pályázat esetén a második pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe és így tovább.
3. Nyertesek, nyeremények
•

Nyeremények:
1. Fődíj, melyből 1 db nyertest sorsolunk ki. :
1 db Apple Watch series 2 okosóra, melynek értéke 139.900 Ft
1 db A mi dalunk gumikarkötő, melynek értéke 300 Ft
2. díj, melyből 3 nyertest sorsolunk ki:
1 db Budapest Park backstage páros belépő Majka 08.19-i koncertjére.
1 db A mi dalunk gumikarkötő, melynek értéke 300 Ft
3. díj, melyből 15 db nyertest sorsolunk ki:
1 db Budapest Park páros belépő Majka 08.19-i koncertjére
1 db A mi dalunk gumikarkötő, melynek értéke 300 Ft
4. díj melyből 20 db nyertest sorsolunk ki:
1 db A mi dalunk póló, melynek értéke 2150 Ft
1 db A mi dalunk gumimatrac, melynek értéke 4787 Ft.
1 db A mi dalunk strandlabda, melynek értéke 687 Ft.
1 db A mi dalunk törölköző, melynek értéke 5509 Ft.
1 db A mi dalunk pendrive, melynek értéke 2814 Ft.
1 db A mi dalunk gumikarkötő, melynek értéke 300 Ft
1 db 2500 Ft értékű SPAR ajándékkártya
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A játék során összesen 39 (harminckilenc) db nyertest sorsolunk ki. Minden nyertes csak egy
nyeremény csomag megnyerésére jogosult.
A nyertesnek a nyeremény átvételéhez be kell mutatnia a SPAR Verde termékek vásárlását
igazoló eredeti blokkot, amelynek adataival a Játékban részt vett.
A kisorsolt nyertes, csak akkor jogosult a nyereményre, ha a játék során feltöltött blokko(ka)t
megőrizte. A játékban feltöltött blokko(ka)t ugyanis be kell küldeni ellenőrzésre. Ha a blok(kok)
adatai és tartalma teljes egészében megegyezik a blokkot kibocsátó áruház kasszarendszerében
rögzített másolattal, akkor jogosult a nyertes a nyereményre.
A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható.
Amennyiben a nyertes 18. életévét még nem töltötte be, illetve cselekvőképessége egyéb okból
korlátozott vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a
nyeremény átvételére vonatkozóan a Ptk. szerint a cselekvőképtelen törvényes képviselője, vagy
a korlátozottan cselekvőképes törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyerteseket a SPAR Magyarország képviselője e-mailben értesíti a sorsolást követő 10
munkanapon belül. Amennyiben valamelyik nyertes nem azonosítható vagy nem tudja bemutatni
a vásárlást igazoló eredeti blokkot, mellyel a Játékban részt vett és nyertesként kihúzásra került,
úgy az első pótnyertes lép a helyére. Egy regisztráló csak egyszer nyerhet, függetlenül a Játékban
részt vett blokkjai számától.
A nyereményeket a SPAR Magyarország Kft. juttatja el a nyerteseknek. A nyeremény átadásáról
kép-film- vagy hangfelvétel készülhet, melynek Magyarország területén való korlátlan alkalmú és
eszközön való külön díjazás nélküli megjelenéséhez a Résztvevő a regisztrációval kifejezetten és
feltétel nélkül hozzájárul.
A promóció kapcsán az egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik .
A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a
www.addaszavad.com honlapon közzétegye.

4. A SPAR felelőssége
•

•

A SPAR kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából
(elvált szülők esetén nem a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő jóváhagyásával történt
regisztráció), valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki
fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak
késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében.
A más által jogosulatlanul végrehajtott regisztráció, felhasználónévvel való visszaélés esetén
SPAR kizárja felelősségét. SPAR szintén kizárja felelősségét az elveszett, ellopott, elhagyott,
olvashatatlan, egyéb módon megrongálódott és e miatt érvénytelen blokkok miatt, továbbá a
megszűnt, nem elérhető e-mail címek miatt. SPAR a nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti.
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o

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem
valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért
vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállal.

o

A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem
vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával,
illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a
Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem
követelheti. Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyeremény átadását
követően a helyszínen a rendezvény alatt a nyertes vagy harmadik személyek által
esetlegesen elszenvedett károk és veszteségek tekintetében. Szervező kizárólag a
nyeremények átadására vállal kötelezettséget.
A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek,
vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt
személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a
Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

o

5. Adatkezelés és adatvédelem
•

A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során
szolgáltatott személyes adatokat a SPAR a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása,
valamint külön ez irányú hozzájárulás birtokában marketing célú megkeresések céljából kezeli és
dolgozza fel. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Infótörvény előírásait, az
adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A SPAR adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH52478/2012. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékosoktól a nyertesek beazonosítása és

a nyeremények átadása céljából a személyazonosításukhoz szükséges okmányokat
bekérje
•

A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét - városnév feltüntetésével - a
Játékszabályzatban leírtak alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a
Résztvevő a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
▪
▪
▪

▪

▪

Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott
személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további
feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra
hozza;
megadott személyes adataikat – amennyiben ehhez külön és kifejezetten
hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező
marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása,
hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és
felhasználja;
Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön,
amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és
szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön
hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben
felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat
minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a REON Digital Kft végzi, mint adatfeldolgozó.
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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: 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz..
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 Játékos bírósághoz fordulhat.

o

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező
vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi
címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 2060 Bicske Spar
út 0326/1. hrsz..

o

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.

Bicske, 2017. június 15.
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