JÁTÉKSZABÁLY
A „Támogassuk együtt a bölcsődéket” elnevezésű Rossmann programhoz

1.

SZERVEZŐ

1.1

A „Támogassuk együtt a bölcsődéket - Rossmann” elnevezésű program (a
továbbiakban, mint „Program”) Szervezője és felügyelője a Procter & Gamble
Magyarország Nagykereskedelmi Kkt (P & G Hungary Kkt.) 1082 Budapest, Kisfaludy
utca 38., Magyarország (a továbbiakban, mint „Szervező”).

1.2

A Program megvalósítói és adatkezelői a Createam Reklámügynökség Kft (1026
Budapest., Harangvirág u. 5) és a 7Field Kft (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16),
amelyek feladata a nyertesek értesítése és a díjak beszerzése.

1.3

A Megvalósítók a Program ideje alatt a Szervező nevében eljárva személyes adatokat
is kezelnek majd.

1.4.

A Program megvalósítására a https://www.markasotletek.hu/Pampers weboldalon (a
továbbiakban, mint „Weboldal”) kerül sor.

2.

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1

Bármely az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelő személy részt vehet a
Programban (a továbbiakban, mint „Résztvevők”):
a/ 18. életévüket betöltött természetes személyek feltéve, hogy az Európai Unió
Magyarországon élő állampolgárai;
b/ elfogadják a Program szabályait és megfelelnek a Nyereményjáték feltételeinek;
c/ a Weboldal regisztrált felhasználói és előzetesen rendelkezésre bocsátják a Program
megvalósításához szükséges adataikat.

2.2

A Szervező és a Megvalósítók alkalmazottai, illetve azok közeli hozzátartozói nem
vehetnek részt a Programban.

3.

A PROGRAM HOSSZA
A Program 2019. április 15-én 00:00:01 órakor kezdődik és 2019. június 14-én
23:59:59 órakor fejeződik be. A szavazatok benyújtásának végső határideje 2019.
június 21. 23:59:59 óra. A Program kezdete előtt vagy a határidő lejárta után esetlegesen
benyújtott szavazatok érvénytelennek minősülnek.

4.

A Program részletei

4.1.

A Programban részt vevő termékek
Minden a ROSSMANN magyarországi üzleteiben vásárolt Pampers pelenka
(Procter&Gamble) termék részt vesz a Programban.

4.2

Bármely személy, aki legalább egy csomag a fenti 4. pontban meghatározott Pampers
pelenkát (Procter&Gamble) vásárol valamely Rossmann üzletben vagy a Rossmann
Online Drogériájában a Program ideje alatt és adataival regisztrál a
https://www.markasotletek.hu/Pampers weboldalon, részt vehet a programban. A
megfelelő
regisztrációt
követően
a
játékosok
feltöltik
a
https://www.markasotletek.hu/Pampers weboldalra a vásárlást igazoló nyugtán vagy
számlán szereplő 4/5 számjegyű tranzakciós kódot, a 9 számjegyű AP kódot, online
vásárlás esetén a vásárlást igazoló számlán szereplő 6 számjegyű sorozatszámot, a
vásárlás időpontját, illetve a nyugta fényképét és a nyugtán szereplő, részvételre
jogosító termékek számát (a továbbiakban, mint „Jelentkezés”). A regisztrációs
folyamat végén a Játékos elfogadja a Program részvételi feltételeit és adatvédelmi
szabályzatát. Az adatok feltöltését követően a Résztvevő a legördülő menüből
kiválasztja a város nevét, ahol a támogatni kívánt bölcsőde található, majd magának a
bölcsődének a nevét is. Ezt követően leadhatja szavazatát.
A kiválasztott bölcsőde annyi szavazatot kap, amennyi termék a nyugtán szerepel. A
Pampers pelenkacsomagok egy szavazatot, míg a Pampers Pure pelenkacsomagok
kettő szavazatot biztosítanak. Egy adott nyugta alapján biztosított szavazatok csak egy
adott intézményre adhatók le, tehát nem lehetséges egy adott nyugta szavazatainak a
felosztása különböző intézmények között.

4.3

A Résztvevőknek az 5.1. pontban meghatározott regisztrációt teljes nevük, e-mail
címük és telefonszámuk megadásával kell a honlapon elvégezniük. Jelentkezések
kizárólag egy érvényes regisztrációt követően nyújthatók be.

4.4

A Jelentkezés akkor tekinthető benyújtottnak, amikor az a Szervező rendszerében és
adatbázisában rögzítésre került. A benyújtás ideje tekintetében a Szervező
rendszerének belső órája tekintendő irányadónak. A határidő lejárta után benyújtott
Jelentkezések érvénytelennek minősülnek.

4.5

Ha a Résztvevő regisztrációja hibás vagy hiányos (például érvénytelen e-mail címet
adott meg), a Résztvevő automatikusan kizárásra kerül a Programból.

4.6

A Szervező nem javasolja a Programban való részvételt olyan e-mail címekkel és
telefonszámokkal, amelyeket harmadik személyek is használnak. Ha a Résztvevők egy
harmadik személy tulajdonában álló e-mail címet adnak meg, a Programban való
részvételt megelőzően be kell szerezniük az e-mail cím tulajdonosának hozzájárulását.
A Szervező mint Adatkezelő nem vállal felelősséget semmilyen a Programmal
kapcsolatos, az e-mail címek vagy telefonszámok használatából eredő jogvitákért. Az
ilyen jellegű jogviták esetén a Szervező döntése tekintendő irányadónak, amelyet a
Résztvevő köteles tudomásul venni és elfogadni.

4.7

Egy adott nyugta vagy számla adatai csak egyetlen alkalommal küldhetők be a Program
ideje alatt, és egy adott nyugta adatai egyetlen feltöltésnek tekintendők még akkor is,
ha a 4. pont értelmében az egynél több termék megvásárlását tanúsítja. Az egyes
Résztvevők jogosultak a Program ideje alatt több Jelentkezést is benyújtani.

4.8

Kizárólag a 4. pontban meghatározott Procter&Gamble termékek Rossmann
üzletekben való megvásárlását tanúsító nyugták és számlák jogosítanak a Programban
való részvételre.

4.9

Minden magyarországi Rossmann üzlet részt vesz a Programban.

5.

DÍJAK

5.1

A Program lezárulását követően a Szervező összeszámolja a szavazatokat, ellenőrzi
azok hitelességét, és kihirdeti, hogy melyik bölcsőde kapta a legtöbb szavazatot a játék
ideje alatt. A nyertes bölcsőde kihirdetésére legkésőbb 2019. június 28-án kerül sor.

5.2

A Program keretében a legtöbb szavazatot kapott bölcsőde az alábbi nyereményeket
veheti át (a továbbiakban, mint „Fődíj”):
Legalább 3.000.000 forint pénzügyi támogatás (minimum a promóció
időtartama (2019. április 15 és 2019. június 14) alatti, a magyarországi
Rossmann üzletekben és Rossmann webshop-ban történő nettó Pampers
pelenkaforgalom 1%-a) egy beltéri és kültéri bölcsődei környezet kialakítására
és környezetbarát játékok beszerzésére.
A Program keretében a második és harmadik legtöbb szavazatot kapott bölcsőde az
alábbi nyereményeket veheti át (a továbbiakban, mint „Díj”):
Fél évre elegendő Pampers pelenkacsomagok: 4 pelenka/gyermek/nap.

5.3

A Szervező/Megbízó a nyertes bölcsődéket 15 napon belül telefonon vagy írásban
értesíti az általuk megnyert Díjakról. Amennyiben a legtöbb szavazatot kapott
intézmény nem kívánja átvenni a támogatást, a második legmagasabb számú szavazatot
kapott intézmény válik jogosulttá a Díjra.

5.4

A Díjak nem ruházhatók át. A Szervező a Fődíjat a nyertes bölcsőde számára pénzügyi
támogatás formájában, a kihirdetést követően 30-60 napon belül bocsátja
rendelkezésre. Amennyiben a nyertes bölcsőde a Díjat bármely a Szervezőnek be nem
tudható okból nem tudja átvenni, az adott bölcsőde elveszti jogosultságát a Díjra és a
soron következő bölcsőde válik arra jogosulttá.

5.5

A második és harmadik helyezést elérő bölcsődék számára a Szervező egy
futárszolgálat segítségével szállítja ki a fél évre elegendő pelenkacsomagokat.

5.6

Hamis vagy bármilyen módon manipulált nyugták az adott Jelentkezést érvénytelenítik
és nem vehetnek részt a Programban. Amennyiben bármilyen jellegű jogvita merül fel
a Programban részt vevő nyugták érvényessége vonatkozásában, a Szervező döntése
tekintendő irányadónak.

5.7

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Programot felfüggessze vagy véglegesen leállítsa,
amennyiben jelentős számú visszaélést vagy visszaélések elkövetését lehetővé tevő
Résztvevői magatartást tapasztal.

6.

ADÓZÁS
A Díjakkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adóügyi kötelezettségeket a Megrendelő
viseli; a Résztvevőket semmilyen további adóügyi kötelezettség nem terheli.

7.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

7.1

A Játékban részt vevő Résztvevők személyes adatai vonatkozásában a Szervező
tekintendő Adatkezelőnek.
Az Adatkezelő a Játék Résztvevői személyes adatainak feldolgozásával az
Adminisztrátort bízza meg. A Résztvevők személyes adatait (pl. név, cím) a Szervező
kizárólag a Játék megvalósításának céljából és az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 sz. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről szóló, 2016. április 27. keltű rendeletével (GDPR) összhangban
gyűjti és dolgozza fel. A személyes adatok feldolgozása az Adatkezelő a Játékszabályok
... sz. Mellékletét képező adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik, amely az
alábbi címen érhető el: [az adatvédelmi szabályzat a helyi nyelvre fordított változatára
mutató hivatkozás].
A Résztvevő személyes adatai feldolgozásának jogalapja a Résztvevő által adott
hozzájárulás.
A Résztvevő személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban az Adminisztrátornál,
illetve a Szervezőnél érdeklődhet. Az ezzel kapcsolatos kérelmeket a Szervező címére,
illetve az Adminisztrátor alábbi e-mail címére kell megküldeni: (az ügynökség e-mail
címe). Minden olyan személy, akinek az adatait feldolgozzuk, jogosult személyes
adataihoz hozzáférni, azokat javítani vagy kiegészíteni, töröltetni, feldolgozásukat
korlátozni, illetve továbbítását kérni. A személyes adatokban bekövetkező változás,
illetve javítás vagy kiegészítés szükségessége esetén a feldolgozott személyes adatok
tulajdonosa köteles azokat frissíteni. A fent meghatározott jogok érvényesítése
érdekében a Résztvevőnek az Adminisztrátorhoz kell fordulnia, amely köteles a
Szervező nevében kérelmeire és kérdéseire válaszolni. A személyes adatok törlésére
vonatkozó kérvény a Díj a Nyertes részére történő átadását megelőző benyújtása
megengedett,
azonban
ez
megakadályozza
a
Díj
átadását.
Minden feldolgozott személyes adat tulajdonosa jogosult az egyének a személyes
adatok feldolgozásával kapcsolatos jogainak és szabadságainak védelmére létrehozott
felügyeleti szervnél panasszal élni.
8.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1

A Programban való részvétellel a Résztvevő megerősíti, hogy a jelen Játékszabályban
foglalt rendelkezésekkel tisztában van és azokkal egyet ért. A Programban való
részvétellel a Résztvevő vállalja, hogy a jelen Játékszabály rendelkezéseit betartja.

8.2

Amennyiben a Szervező bizonyítani képes, hogy valamely Résztvevő a Weboldalt
bármilyen módon manipulálta vagy a Program szabályzatát megsértette, a Szervező
jogosult az ilyen Résztvevőt a Programból azonnali hatállyal kizárni.

8.3

A regisztrációval a Résztvevő elismeri, hogy Program tartalmai, teljesítménye, az
adattovábbítás és a nyomon követés sebessége a szolgáltató technológiájától függ,
ezért a Szervező hatáskörén kívül eső tényezők is befolyásolhatják, korlátozás nélkül
beleértve az alábbiakat: hálózati hibák, a szerver teljesítménye, a biztonságos kapcsolat

megléte. A Szervező és a Megvalósítók minden a jelen ponttal kapcsolatos felelősséget
kizárnak.
8.4

A Program feltételeinek teljes szövege a Weboldalon vagy a Szervező az 1.1 pontban
meghatározott címén érhető el. További információ az alábbi e-mail címen kérhető:
jatek@markasotletek.hu.

Budapest, 2019. március 26.
Procter & Gamble Hungary

