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„Aki kapja, kaparja! – 2019” 
NYEREMÉNYJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 
 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 
 
A „Aki kapja, kaparja!” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. 
(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) (”Szervező”). 
 
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező 
által megbízott ügynökség, a Popart Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) 
(”Lebonyolító”) látja el. 
 
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar 

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét 
betöltött magyar állampolgár, a 2.11 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 
cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama 
alatt  

 
2.1.1. bármely a promócióban résztvevő magyarországi INTERSPAR hipermarket, SPAR 

szupermarket, City SPAR üzletek, SPAR Partner, SPAR Market áruházban vásárol egy 
vásárlás alkalmával, egy blokkon legalább 500,- Ft (Ötszáz forint) értékben a 
promócióban résztvevő terméket (a továbbiakban: ”Termék”), és 

2.1.2. a www.nyerjanestlevel.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) 
regisztrál, és ennek során a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, e-mail 
cím, születési dátum, (”Regisztráció”), továbbá nyertesség esetén telefonszám és 
postacím a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban 
(”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul az adatainak a Játékkal 
összefüggő – a jelen játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez, valamint 

2.1.3. a Weboldalon feltölti az általa a promóció 3. pontban írt időtartama alatt vásárolt Termék 
vásárlását igazoló tételes blokkon (amelyen a megvásárolt termék neve is látható) 
szereplő AP kódot a vásárlás időpontjával (dátum, óra, perc), illetve TRSZ számmal együtt. 

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 

http://www.nyerja/
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A játékszabályzatban megjelenített blokk minta, a blokkon lévő adatok helyének megmutatást 
szolgálja, kérjük, a mintablokk adatait ne töltsék fel. 
A sikeres regisztráció és kódfeltöltés után Játékos egy online „kaparós sorsjegy” felületre jut, 
ahol az egérmozgásának segítségével „lekaparja” az erre kijelölt felületet. A nyerő mezőben 
lekaparás után azonnali üzenetben értesítést kap a Játékos arról, hogy az online sorsjegye 
nyertes-e.  
 
Azon Játékosok, akik a promóció ideje alatt a 2.1.1 pontban megjelölt üzlettípusok közül 
INTERSPAR üzletekben egyidejűleg 5000 Ft felett vásárolnak a promócióban résztvevő Nestlé 
termékeket, azonnali ajándék átvételére jogosultak az üzletekben kihelyezett displayeken 
elhelyezett kb. 20 cm magas plüss figurákból.  
A plüssfigurák vegyes eloszlásban érhetőek el:  
1100 db Nesquik Nyuszi 
1100 db Boci Tehén 
1000 db Félix Cica 
800 db Maggi Csibe 
A plüss figurák kizárólag az INTERSPAR üzletekben és a készlet erejéig érhetőek el. Szervező 
az üzletekben való eloszlásért vagy esetleges készlethiányért felelősséget nem vállal.  
 
A plüssfigurák a promóció ideje alatt a készlet erejéig meg is vásárolhatóak az INTERSPAR 
üzletekben.  
 
A promócióban valamennyi, a Nestlé Hungária Kft. illetve a Cereal Partners Hungária Kft. által 
forgalmazott Nestlé termék részt vesz.  
A promócióban nem vesznek részt a Nestlé márkajelzésű ásvány és forrásvizek, továbbá 
jégkrémek. 
 
Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. 

Fogyasztói szolgálatunk a játékos helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni 

(online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat 

megismerésével egyidejűleg). Egy Játékos a Játék időtartama alatt több Pályázat beküldésére 

is jogosult a Weboldalon a 2.1.3. pont szerint, a sorsoláson minden érvényes pályázat részt 

vesz. Amennyiben ugyanaz a Pályázat többször kerül feltöltésre, úgy Szervező az elsőként 
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feltöltött Pályázatot regisztrálja. Kiírónak, illetve a Lebonyolítónak a játékos helyett adatkezelési 

nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, 

az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg). 

2.2 A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Pályázatában feltöltött 
adatokat tartalmazó blokko(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban, eredetiben megőrizni, és 
azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy ilyen irányú kérése esetén a 
Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet. Amennyiben a 
blokk szakadt, elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez 
szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a 
Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem 
vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen 
pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén – szükség 
esetén a blokkot kiállító áruház álláspontjának kikérése mellett - a Szervező döntése az irányadó. 
A Szervező a blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal összefüggésben kizárja a 
felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 
promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ 
el. A feltöltött blokkadatok vagy bemutatott blokk érvényességével kapcsolatosan a blokkot kiállító 
áruház (SPAR Magyarország Kft. vagy egyéb jogi személy) álláspontja az irányadó, a blokk akkor 
tekinthető valódinak, ha minden adata megegyezik a blokkot kiállító jogi személy adatbázisában 
elérhető blokkmásolattal. 
 

2.3 A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok 
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért 
Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 
 

2.4 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, 
és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.  
 

2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírások valamelyikének 
nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok 
számítógépes rögzítésre kerülnek. 
 

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A 
Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 
bármely feltételének, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a 
Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek 
be a Játékba. 

 
2.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának 

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősséget kizár.  

 
2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Cereal Partners Hungária Kft., valamint 

a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozói. 
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2.9 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a 
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós 
blokkadatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a 
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon 
és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a 
nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több 
személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen 
játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, 
több regisztrációval vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított blokkot használnak 
fel 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 Lebonyolítóknak okoztak. 

 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 

 
A Játék 2019. május 9. napjától 2019. június 19. napjáig tart.  
 
A vásárlásnak ezen időszakon belül, az áruházak nyitvatartási idejében kell történnie, az egyes 
áruházak nyitvatartási ideje eltérő.  
 
A Pályázatok 2.1.3 pont szerinti feltöltésének határideje: 2019. június 19. 23 óra 59 perc. 

 
4. A JÁTÉK MENETE, NYEREMÉNYEK 
 
4.1 Azonnali Kedvezmények 
 

4.1.1 Azonnali Kedvezményekben részesül minden nyerő időponton kívül „kaparó” Játékos.  
4.1.2 Azonnali Kedvezmények:  

1. Central Media magazin előfizetés:  
Marie Claire 6 lapszám, 50% 
National Geographic 6 hónap 43% 
Nők Lapja Konyha 6 lapszám 30% 
Nők Lapja 12 lapszám 26% 
 
A fenti kedvezményes árak nem vonhatóak össze a nyereményt biztosító kiadó / vállalat 
egyéb meghirdetett előfizetési akcióival. Az előfizetési árak csak belföldi kézbesítésre 
vonatkoznak, tartalmazzák az 5% Áfát és a terjesztési költséget. 
 
Kupon felhasználható:  2019. június 24-ig 

*A kedvezmény mértéke a hírlapárusoknál érvényes, normál méretű magazinok árus 

árhoz képest értendő. Az ajánlat csak belföldi megrendelésre érvényes és nem vonható 

össze, egyéb a kiadó által meghirdetett akciókkal. Az előfizetői ár az előfizetés 

időtartama alatt nem minden esetben tartalmazza a laphoz csomagolt ajándékokat. 

A kupon kizárólag egyszer, a promócióban résztvevő magazinok-előfizetésének 

kedvezményes megrendeléséhez használható fel.  

Az előfizetés pontos kezdetéről a befizetést követően e-mailben küld tájékoztatást a 

kiadó. Amennyiben van már előfizetésed és ismét előfizetsz, új előfizetésed a jelenleg 

érvényes előfizetés lejártát követően indul.  
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A nyeremény biztosító magazin Kiadója mindenkor érvényes Előfizetési Általános 

Szerződési Feltételeit megtekintheti a www.mc.hu weboldalon. 

2. Body Shop 20% kedvezmény* 
*minimum 3 Body Shop termék egyidejű megvásárlása esetén 
A kedvezmény beváltható a The Body Shop magyarországi üzleteiben és a 
webáruházban 2019.május 9-től június 19-ig az akciós és ÚJ matricával megjelölt 
termékek és az ajándékcsomagok kivételével minden termékre.  A kedvezmény más 
kedvezménnyel össze nem vonható.  
 
3. Nescafé Dolce Gusto 20 % webshop kedvezmény 
A kupon a webshopos (www.dolce-gusto.hu) vásárlás végösszegéből kerül majd 
levonásra. Minden kupon egyszer használható fel.  
A kupon beváltási érvényességi ideje: 2020.12.31. 
 
Egy Játékos a játék során korlátlan Azonnali Kedvezményre jogosult. 
A kedvezmények a véletlenszerűség elvének megfelelően, váltakozva kerülnek 
kiosztásra a nem nyerő időpontban kaparó Játékosoknak.  
 

 
4.2 Fődíj és Nyerő időponthoz kötött nyeremények sorsolása 

 

 4.2.1. Nyerő időponthoz kötött nyeremények listája: 

  18 db Feldobox Családi Móka csomag 

  18 db egyenként 5000 Ft értékű SPAR ajándékkártya (beváltási ideje és feltételei az 
ajándékkártyán!) 

  6 db Bosch turmixgép 

  6 db Audio technika ATH-S200BT Bluetooth fejhallgató 

  50 db 5580 Ft értékű Body Shop ajándékcsomag. A csomag tartalma: 1 db 250 ml 
tusfürdő és 200 ml testjoghurt.  

  50 db 5000 Ft Hervis ajándékkártya 

  50 db 5000 Ft értékű LEGO játék 

  Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2019. április 24. napján 11:00 óra 00 
perckor a Lebonyolító 1026 Budapest, Riadó u. 7. szám alatti telephelyén a 4.2.1 
pontban meghatározott Nyerő időponthoz kötött nyeremények vonatkozóan nyerő 
időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamára 209 darab nyerő időpontot sorsol ki. A 
nyerő időpontok és a nyeremények eloszlása a játék időtartama során nem egyenletes. 

A 4.2.1. pontban meghatározott Nyerő időponthoz kötött nyereményeket a 
Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Nyerő 
időponthoz kötött nyereményekre előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy 
az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) 
elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel érvényes Pályázatot a 
2.1.3. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos 
időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, 
akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. 

http://www.mc.hu/
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Játékosok a feltöltés pillanatában értesítést kapnak arról, hogy nyerő időpontban 
töltötték fel a Pályázatot. A nyerő időpontban Pályázatot feltöltő Játékos e-mail-es 
értesítést is kap a Nyerő időponthoz kötött nyereményekkel kapcsolatos teendőkről 
Lebonyolító által. 

A nyerő időpontok meghatározása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló 
bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik.  
A sorsolásról felvett, lepecsételt jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és 
gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. 

A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes 
időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 
(harminc) naptári napon belül. 

Amennyiben a Nyerő időponthoz kötött nyeremény nyertes Játékosok Pályázata a 
jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül (így pl. ha a 
nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.5. pontban 
meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget), Szervező a 4.2.1 
pontban meghatározott napi nyerő időpontokat követően másodikként beküldött 
Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott nyeremény tekintetében. A 
tartaléknyertesek a nyerő időpont utáni időpillanatokban beküldött Pályázatok 
időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5.1. pontban foglaltak 
szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely 
okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a 
Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. Egy nyerő időpont kapcsán a 
jelen pont szerint összesen három tartaléknyertes kerül meghatározásra. Amennyiben 
két nyerőidőpont között nincs annyi beküldött Pályázat, hogy azok közül kijelölhető 
lenne három tartaléknyertes, úgy a következő két nyerő időpont között beküldött 
Pályázatok közül kerül kijelölésre a hiányzó tartaléknyertes 

Amennyiben egy adott nyerőidőpont kapcsán nem érkezik be egyetlen érvényes 
Pályázat sem, úgy arra a nyerőidőpontra vonatkozóan Nyerő időponthoz kötött 
Nyeremény nem kerül kiosztásra.  
 
A Játékosok többszöri kisorsolása esetén is csak 1 db Nyerő időponthoz kötött 
nyeremény átvételére lehet jogosult.  
A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem válthatók, és másra át 
nem ruházhatók.  
 

4.2.3. Fődíj nyeremény: 
 

A Játékosok által a Játék időtartama alatt beküldött összes érvényes Pályázat közül – 
az alábbiakban meghatározott időpontban - a Szervező a Lebonyolító 1026 Budapest, 
Riadó utca 7. alatti székhelyén – a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló 
bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, 
közjegyző jelenlétében sorsolja ki a 2 db Fődíj nyertesét. A Lebonyolító a sorsolásról 
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a közjegyző és a sorsoló bizottság 
tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolás alkalmával, nyereményenként 3-
3 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk 
sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló 
tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló 
tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

A sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor: 2019. június 27. 11 óra 00 perc. 
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   A sorsolás helyszíne: 1026 Riadó utca 7.  
   A sorsolás nem nyilvános. 

 
 
4.2.4  A Fődíj 2 db egyenként 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint értékű bankkártya.  
 

A Lebonyolító a nyertessel közösen, előre egyeztetett időpontban, helyszínen és módon 
lakossági folyószámlát nyit a Szervező által meghatározott banknál.  
A Szervező vállalja, hogy a bankszámla számlavezetési díját a számlanyitást követő első 
12 hónapig fizeti. 
Minden egyéb felmerülő költség a nyertest terheli. 
 
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak, és másra át nem ruházhatóak és nem 
meghosszabbíthatóak. Egy Játékos a Játék teljes tartama tekintetében legfeljebb egy 
darab Fődíj Nyereményre lehet jogosult. 
 

 
5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 
 
5.1 A Lebonyolító az Azonnali kedvezmények és Nyerő időponthoz kötött nyeremények nyerteseit 

a Regisztráció során megadott e-mail címen értesíti az adott nyerőidőpontban, vagy az azt követő 
15 (tizenöt) munkanapon (”Értesítés”) belül. Az Azonnali Kedvezményekre jogosító kupont vagy 
kupon kódot és azok beváltási feltételeit és határidejét is az értesítő levél tartalmazza. 

5.2 A Nyerő időponthoz kötött nyeremények esetében a nyertes Játékos az e-mailben köteles az 
Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, 
valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a nyereménye kézbesítését 
kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest 
jelöl ki. A válasz e-maillel egyidejűleg a nyertes Játékos köteles a 2.1.3 szerinti vásárlási 
adatokat olvashatóan tartalmazó blokkot scannelve e-mailben a 
nyeremenyjatek@popgroup.hu email címre, vagy másolatban postai úton a Lebonyolító 
1026 Budapest, Riadó utca 7. címére beküldeni (teljes név, lakcím és e-mail cím 
megjelölésével), ellenkező esetben a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül és Szervező 

tartaléknyertest jelöl ki. . Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi 
szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti 
példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik. 
Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, 
hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a 
Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére 
nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a nyereményt 
átadni. 

 
A Szervező a Nyerő időponthoz kötött nyereményeket postai úton vagy előzetesen egyeztetett 
módon, futárszolgálattal juttatja el a Nyertesek részére, az e-mailes értesítés után a Nyertes által 
megadott névre és magyarországi címre. A futárszolgálat a Nyeremények kézbesítését kétszer 
kíséreli meg, a sorsolást követő 90 (kilencven) naptári napon belül. 
A nyereményeket a Nyertesen kívül közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pont) vagy 
más, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti 
át. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a 
Nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy 
Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem 
tud biztosítani. 
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A fődíjat a nyertes Játékos kizárólag személyesen veheti át, a Lebonyolítóval előzetesen 
egyeztetett időpontban és helyszínen a sorsolástól számítottan legkésőbb 45 (negyvenöt) naptári 
napon belül. A személyes átvétel költségét a nyertes játékos viseli. A nyertes játékos köteles a 
Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy a nyereményátadására a jelen pontban 
írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem 
tesz eleget, és így a fődíj átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem a Szervezőt, sem a 
Lebonyolítót nem terheli felelőséggel. Játékos tudomásul veszi, a lebonyolító fődíj átvételére 
újabb lehetőséget nem tud biztosítani.  
 
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 
jogosult. 
 

 A szervező a jelen pontban leírtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének 

lehetőségét, ugyanakkor a nyertes játékos köteles a szervezővel együttműködni annak 

érdekében, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írtak szerint megtörténjen. Amennyiben a 

nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti, 

és tudomásul veszi, hogy helyébe tartaléknyertes lép.   

 

5.3 A nyeremények kézbesítése során a futárszolgálat nem jogosult pénzt kérni a csomag átvételéért. 
Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot 
ne vegye át és jelentse ezt a nyeremenyjatek@popgroup e-mail címen, valamint a nyereményt a 
futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti postahivatalba. Ez esetben a nyereményt a 
futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.  

 
5.4 Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos 

figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a 
helyszínen és a csomagot küldje vissza a futárral a Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása 
érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító 
a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.  

 
5.5 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a 

nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes 
adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból 
nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

 
6. ADÓZÁS 
 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt 
a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével és az esetlegesen felmerülő Fődíj 
kiszállításával járó futárköltséget is a Szervező viseli.  
 

 
7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 
 
7.1. A Játékról részletes információk a www.nyerjanestlevel.hu és a weboldalon érhetők el.  
 
7.2. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeket elküldhetik az info@hu.nestle.com e-mail címre 

is, illetve információ kérhető a 0680-44-2881-es telefonszámon. 
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8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 
 
8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a 

Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  
 

8.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott 
személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás 

és adminisztráció céljából, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen 

személyes adatait kezelje, illetve feldolgozza; 
8.1.2 nyertesség esetén nevüket és lakóhelyüket (kizárólag a település megjelölésével) a 

Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a 
Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse); 

8.1.3 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 sorsolást követő 1 éven belül a 
személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és 

8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését. 

 
Szervező a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatokat fél évig, a nyertes 
Játékosok adatait adózási okokból 6 évig őrzi. 

 
A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.  
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Popart Reklámügynökség Kft. végzi, mint 
adatfeldolgozó  
Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 7 
elektronikus elérhetőség: nyeremenyjatek@popgroup.hu. 
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-144910/2018 

 
8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. Szervező bármikor jelen pont szerinti jogai gyakorlására az alábbi 
elérhetőségeken: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com e-
mail címen, valamint a 0680-44-2881; illetve az adatfeldolgozót a 1026 Budapest, Riadó utca 7. 
címen vagy az nyeremenyjatek@popgroup.hu e-mail címen megkeresve. Ezenkívül a Játékost 
megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 

 
Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó 
kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue 
Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: 
DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111  
 
Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való 
hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé 
vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból 
álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.  

 
 

 Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti 

 Szervezőtől mint adatkezelőtől, vagy Lebonyolítótól mint adatfeldolgozótól: 
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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: 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:+36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu 
honlap:www.naih.hu 

 
8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 

szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi. Játékos tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a Szervező részére 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. 

 
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
9.1. 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. 
 

9.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, 
a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával 
szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, 
ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik 
arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a 
Nyertes annak átvételét megtagadja. 
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9.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.nyerjanestlevel.hu Weboldalt, 

illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a 
Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 
nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, 
úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

 
9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről 

bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, 
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. 

 
9.5. 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. 

 
9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.nyerjanestlevel.hu domainről, 

illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető 
eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos 
azonnali kizárását eredményezi. 

 
9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a 

jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők 
megfelelő tájékoztatása mellett. 

 
Budapest, 2019.04.16. 
 

Nestlé Hungária Kft. 
Szervező 

http://www.nyerjanestlevel.hu/
http://www.nyerjanestlevel.hu/

