JÁTÉKSZABÁLYZAT
az „Ajándékozz meg egy fesztivált az illatoddal - Rossmann” nyereményjátékhoz

1.

SZERVEZŐ

1.1

Az „Ajándékozz meg egy fesztivált az illatoddal – Rossmann” nyereményjáték (a
továbbiakban: „Nyereményjáték”) Szervezője és adatkezelője a Procter & Gamble
Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (P & G Hungary Kkt.) 1082 Budapest,
Kisfaludy utca 38., Magyarország (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2

A Nyereményjáték lebonyolítója és az adatok feldolgozója a Createam
Reklámügynökség Kft, 1026 Budapest., Harangvirág u. 5., a 7Field Kft (1031
Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16.) feladata pedig a nyertesek értesítése és a
nyereménytárgyak kiszállítása.

1.3

A Lebonyolító a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Szervező
nevében kezeli.

1.4.

A Nyereményjáték lebonyolítására a www.markasotletek.hu/oldspicefesztival oldalon
kerül sor, mely elérhető a https://www.oldspicefesztival.hu webcímen keresztül is
(továbbiakban: „Weboldal”).

2.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1

A Nyereményjátékban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott
összes feltételnek (továbbiakban: „Résztvevő”):
a/ olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára
és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik;
b/ aki elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban
előírt feltételeket;
c/ aki a www.markasotletek.hu/ weboldalon személyes adataival regisztrál.

2.2

A Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint az ő közeli hozzátartozóik nem
vehetnek részt a Nyereményjátékban.

3.

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték 2019. április 29-én 00:00:01 órakor kezdődik és 2019. június
30-án 23:59:59 órakor ér véget.

4.

A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1

A Nyereményjátékban részt vevő termékek:
A Nyereményjátékban a magyarországi ROSSMANN üzletekben és a Rossmann
Online Drogériában vásárolt összes Old Spice termék részt vesz.

4.2

A Programban az vehet részt, aki a Program időtartama alatt a 4. pontban
meghatározott Procter & Gamble termékek közül egyszerre legalább 2 db terméket
vásárol bármely magyarországi Rossmann üzletben, vagy a Rossmann Online
Drogériában és a www.markasotletek.hu/ weboldalon személyes adataival regisztrál.
Érvényes regisztrációt követően a vásárlást igazoló blokk/számla 4/5 jegyű
nyugtaszámát, 9 jegyű AP kódját, a vásárlás dátumát, online vásárlás esetén a vásárlást
igazoló számla 6 jegyű sorszámát, valamint a blokk másolatát feltölti a
www.markasotletek.hu/oldspicefesztival oldalra (továbbiakban: Pályázat). A
regisztrációs folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia a „Weboldalon” a
marketingcélú adatkezelési hozzájárulást, majd a Nyereményjáték részvételi
szabályzatát.

4.3

Az 2.1. pontban megjelölt weboldalon érvényesen regisztrálni a Résztvevő teljes
nevének, email címének, telefonszámának, lakcímének és születési dátumának pontos
megadásával lehet. A pályázatot csak az érvényes regisztrációt követően lehet
beküldeni.

4.4

A Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha az a Szervező rendszer adatbázisában
rögzítésre került. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az
irányadó. A határidőn túl leadott Pályázat érvénytelen.

4.5

Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás vagy hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím),
a Résztvevő a Programból automatikusan kizárásra kerül.

4.6

A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt
e-mail cím vagy telefonszám megadásával. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga

által használt e-mail címet ad meg, a Program kezdete előtt kérje az e-mail cím
tulajdonosának hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, e-mail cím, telefonszám
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint az
Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező
döntése az irányadó, melyet a Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.
4.7

Egy vásárlási nyugta/számla adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a
Program során, továbbá egy nyugta adatai egy feltöltésnek minősülnek abban az
esetben is, ha azzal több – a 4. pontban meghatározott márkájú termék – vásárlása is
igazolható. A Résztvevők a Program során több Pályázat benyújtására is jogosultak.

4.8

A promócióban csak a Rossmann üzletekben forgalmazott, 4. pontban meghatározott
Old Spice termékek vásárlásáról szóló vásárlási nyugtával/számlával lehet részt venni.
A Résztvevőnek a Nyereményjáték végéig, illetve a nyeremények átadásáig meg kell
őriznie a vásárlást igazoló blokkot, amely alapján Pályázatot adott be.

4.9

A Nyereményjátékban valamennyi magyarországi Rossmann üzlet, illetve a Rossmann
Online Drogéria is részt vesz.

5.

NYEREMÉNYEK

5.1

A Résztvevők a következő nyereményekre pályázhatnak (a továbbiakban:
„Nyeremény”):
-

9 darab EFOTT fesztiválbérlet (2019.07.09 – 07.15.) 2 főre (hetente 1 db kétszemélyes
fesztiválbérlet), a nyeremény az utazás költségét nem tartalmazza.

5.2

A heti nyereményekhez 9 db nyerő időpont sorsolására 2019.04.26, 14:10 -kor kerül
sor a Lebonyolító irodájában a 1026 Budapest, Harangvirág utca 5. címen, közjegyző
előtt. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító köteles az
érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartani. A sorsolásról
jegyzőkönyv készül.

5.3

A Lebonyolító a Nyereményjáték során megállapítja az egyes nyertes pályázatok
hitelességét. Amennyiben a Lebonyolító a feltöltött Pályázatot érvénytelennek
minősíti, pótnyertes lép a helyébe. Minden nyertes automatikus rendszer-értesítést kap
az általa a regisztráció során megadott e-mail-címen. A nyertes az info@7field.com email-címre megadja azt a postacímet, melyen a nyereményét átveszi. Az

Adatfeldolgozó (Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt (P & G
Hungary Kkt) 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38, Hungary) a nyertesek adatait a játék
során folyamatosan - elektronikus formában - átadja 7Field Kft. részére. Amennyiben
a nyeremény kiszállítási címére vonatkozó információt a Nyertes nem adja meg, a
7Field Kft. legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest telefonon, és egy
alkalommal e-mailben is értesíti. Amennyiben a Nyertes a Szervező fenti
próbálkozásaira az utolsó telefonhívást és/vagy az e-mail megküldését követő 3
(három) munkanapon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a Nyereményre. A
Szervező nem biztosít további lehetőséget a Nyertesnek a Nyereménye átvételére, és
pótnyertes lép a helyébe. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata érvénytelennek
minősül, Szervező az 5.2 pontban meghatározott nyerő időpontokat, illetve az ahhoz
legközelebb eső időpillanatokat (óra, perc, másodperc, századmásodperc) követően
feltöltött Pályázat feltöltőjét választja nyertesnek. A Nyertes (vagy a pótnyertes) köteles
a Szervezővel és a Lebonyolítóval együttműködni a Nyeremény megfelelő átvételében.

5.4

A nyeremények futárszolgálattal kerülnek kiküldésre. A Szervező és a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal a kiküldés során a nyeremény megsérüléséért vagy
elvesztéséért, és így nyereményt nem pótol.

5.5

Amennyiben a Nyertes nem veszi át a regisztrált küldeményként küldött nyereményét,
az újraküldés költsége a Nyertest terheli.

5.6

Ha a Nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére csak törvényes
képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Résztvevő esetén a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére kizárólag a Résztvevő
törvényes képviselője jogosult.

5.7

A nyereményt a Nyertes, helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) vagy más,
teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

5.8

A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk bemutatásával, beküldésével tudnia kell
igazolni, hogy megfelel a jelen játékszabályzatban meghatározott követelményeknek. A
pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes nem felel meg a jelen
játékszabályzatban megállapított valamennyi követelménynek.

5.9

A Nyertes a blokk másolatát saját felelősségére küldi be. A Szervező és a Lebonyolító
nem vállalnak felelősséget a postai hibákért.

5.10

A díjak kiküldésére a nyertes Pályázatok elbírálása után, legfeljebb 60 munkanapon
belül kerül sor, futárszolgálattal.

5.11

A Program lezárulta után érkező Pályázatok beküldői tájékoztatást kapnak a Program
időtartamáról és a Program befejezéséről a Weboldalon.

5.12

A nyeremény Résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve
elmaradásáért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

5.13

A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.14

A hamisított vagy manipulált nyugták a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem
vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Programban résztvevő nyugták
érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az
irányadó.

5.15

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha
a Program során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merülne
fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget.

6.

ADÓZÁS
A Szervező vállalja, hogy a Nyertesek helyett megfizeti a nyereményekkel kapcsolatos
valamennyi adót. Minden egyéb felmerülő költség a Nyerteseket terheli.

7.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

7.1

A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak adatkezelője.
Az adatkezelő a Nyereményjáték résztvevők személyes adatainak kezelésével a
Lebonyolítót bízza meg. A Résztvevők személyes adatait (például a teljes nevüket, email címüket, telefonszámukat, irányítószámukat, városukat és a nyugta azonosítót) a
Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (2016. április
27.) (GDPR) rendelkezései szerint. A személyes adatok kezelésére az adatkezelő
adatvédelmi szabályzata szerint kerül sor, amely a Nyereményjáték mellékletét képezi
és
az
alábbi
címen
érhető
el:
https://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtml

A Résztvevő személyes adatainak kezelésére a Résztvevő hozzájárulása alapján kerül
sor. A Szervező átadja a Résztvevő elérhetőségeit a postai szolgáltatónak vagy
futárszolgálatnak, hogy a Nyereményeket a Nyertes(ek) részére leszállítsa.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Résztvevők tájékoztatást kérhetnek a
Lebonyolítótól és a Szervezőtől. Az ezzel kapcsolatos leveleket a Szervező címére vagy
a Lebonyolító következő e-mail címére kell megküldeni (adja meg az ügynökség e-mail
címét). Az adatkezeléssel érintett személyek jogosultak hozzáférni személyes
adataikhoz, jogosultak annak javítását, helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés
korlátozását, illetve az adatok továbbítását kérni. Amennyiben a személyes adatok
változnak, vagy azok kiegészítése vagy javítása válik szükségessé, az adatkezeléssel
érintett személyek kötelesek azokat frissíteni. A fenti jogok gyakorlása érdekében a
résztvevők a Lebonyolítóhoz fordulhatnak, aki a kérelmeikre válaszol a Szervező
nevében. A Nyertesnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni a
Nyeremény átadása előtt, ez azonban megakadályozza a Nyeremény átadását.
Az adatkezeléssel érintett személyek jogosultak panasszal élni az egyének személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos alapvető jogok és szabadságok védelmével
foglalkozó felügyeleti szerv felé a személyes adataik kezelése miatt.

8.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők megerősítik, hogy teljes
mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és
nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel
vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.

8.2

A Nyertesek vállalják a Nyeremény felhasználásával járó mindennemű felelősséget.

8.6

Amennyiben a Szervező jogosan gyanítja, hogy valamely Résztvevő bármilyen módon
manipulálja a Weboldalt, vagy nem tartja be a Nyereményjáték szabályzatának
rendelkezéseit, a Szervező jogosult a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárni a
Nyereményjátékból.

8.7

A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy az adatátvitel tartalma,
teljesítménye, sebessége, valamint a Nyereményjáték trackback sebessége a szolgáltató
technológiájától függ, amit ezért a Szervező hatáskörén kívül eső tényezők
befolyásolhatnak, különösen (de nem kizárólagosan) kapcsolódási hibák, a szerver
számítógép teljesítménye, vagy a biztonságos hálózati kapcsolat karbantartása. A

Szervező és a Lebonyolító a jelen ponttal kapcsolatban teljes mértékben kizárja
mindennemű felelősségét.
8.8

A Nyereményjáték Szabályzat teljes szövege elérhető a Weboldalon, vagy a Szervező
1.1 pontban megadott címén. További információ kérhető a info@7field.com email
címen.

Budapest, 2019. március 26.
Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt.

