A „NYERJ A 100%-BAN NÖVÉNYI ALAPÚ FLORÁVAL!”
PRÓMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

1.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1.1. Jelen dokumentum tárgya a „Nyerj a 100%-ban növényi alapú Florával!” promóciós játék (a
továbbiakban „Nyereményjáték“) szabályzata. Jelen szabályzat (a továbbiakban
„Nyereményjáték Szabályzat“) tartalmazza a Nyereményjáték összes szabályát, más
dokumentum nem tartalmaz a Nyereményjátékra vonatkozó szabályt. Jelen Nyeremányjáték
nem minősül ajándéksorsolásnak a Szerencsejáték törvény 23. § (1) bekezdése szerint, és nem
bejelentés köteles.
2.

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

2.1. A Nyereményjáték Szervezője az Upfield Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1138
Budapest, Váci út 91. II. em, cégjegyzékszáma: 01-09-270250 vezetve a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága nyilvántartásában (a továbbiakban mint „Szervező“)
3.

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE

3.1. A Nyereményjáték lebonyolítására 2020. 10. 01. és 2020. 10. 31. éjfél (beleértve az induló és záró
dátumot is) között kerül sor (a továbbiakban a „Nyereményjáték időtartama“).
3.2. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követő 7 (hét) munkanapon belül kerül sor a
nyeremények sorsolására, azaz legkésőbb 2020. 11. 10-én.
4.

A NYEREMÉNYJÁTÉK ELVE, RÉSZVÉTEL A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN

4.1. A Nyereményjátékban kizárólag olyan 18 éves vagy idősebb természetes személyek vehetnek
részt (18 éves személynek tekintendő az, aki legkésőbb a Nyereményjátékban való regisztráció
napján 18 éves lett), akiknek a kézbesítési címe Magyarországon található, korlátozás nélkül
jogképesek, betartják a Nyereményjáték Szabályzatát, nem a Szervező Nyereményjátékot
szervező szakosztályának/részlegének munkatársai, és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.)
bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, és nem ilyen személyekkel egy
háztartásban élő személyek (a továbbiakban „Résztvevők“). A Játékban a 18 év alatti vagy
cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a
törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
4.2. A Nyereményjáték lényege a következő:
a)

A Résztvevő megvásárol legalább 400 gramm Flora margarint (ez lehet több kisebb
kiszerelésben is, pl. 2x 250 gramm vagy egyszer 400 gramm). A Résztvevő a vásárlást igazoló
számviteli bizonylatot (blokkot) megőrzi. A Szervező a blokkokat a sorsolás előtt és a
sorsolás után is ellenőrizheti.

b)

A Résztvevő regisztrál a www.novenyiflora.hu honlapon. A Résztvevő többször is
regisztrálhat, ha megfelel a fenti a) pontban meghatározottaknak.
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4.3. Amennyiben a Résztvevő nem felel meg a Nyereményjáték jelen Szabályzatában feltüntetett
feltételek bármelyikének, nem vehet részt a Nyereményjátékban, vagy a Szervező kizárhatja
belőle. Amennyiben a Nyereményjátékból kizárt személy lenne a nyertes, a Főnyeremény vagy a
Nyeremény a pótnyertesnek kerül átadásra, vagy – a Szervező döntésétől függően – nem kerül
átadásra. Amennyiben az a pótnyertesek egyikének sem adható át, a nyeremény nem kerül
átadásra.
5.

A NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNYEK

5.1. A Szervező három főből álló bizottsága véletlenszerű sorsolással választja ki a nyerteseket (a
továbbiakban „Nyertes“ vagy „Nyertesek"). A sorsolásról jegyzőkönyvet vesznek fel, azt aláírják,
és megőrzik azt.
5.2. A Szervező egyúttal megfelelő számú, de legalább három Pótnyertest is kisorsol, akik sorrendjét
a kisorsolásuk sorrendje határozza meg. Először a fődíj nyertese kerül kisorsolásra, majd az
intelligens virágcserepek 5 db nyertese, majd a kenyérsütőgépek 10 db nyertese, majd a
pótnyertesek.
−

A Nyereményjáték keretén belül a fődíj Nyertese egy City Boss márkájú elektromos
roller fődíjban részesül (a továbbiakban "Fődíj" vagy "Főnyeremény").

A Nyereményjáték keretén belül kisorsolásra kerül továbbá 5 db Plantui márkájú, Smart Garden
típusú intelligens virágcserép, és 10 db Tefal márkájú kenyérsütőgép (a továbbiakban
együttesen "Díj" vagy "Nyeremény").
Mindennemű kétség elkerülése érdekében a felek kijelentik, hogy a jelen bekezdésben
feltüntetetteken túl és e tételekkel bármilyen módon összefüggő semmilyen további tétel nem
képezi a Főnyeremény vagy a Nyeremény részét, hacsak a Szervező nem tájékoztatja kifejezetten
és írásban a Nyertest másképp.
5.3. A Szervező a sorsolás lezárta utáni hét munkanapon belül email üzenetben értesíti a
Nyereményjáték feltételeinek megfelelő Nyertest a Főnyereményről vagy a Nyereményről. A
Szervező egyúttal a vásárlást igazoló blokkokról fotókat kér, ezek hiányos megküldése vagy ha
nem egyeznek meg a regisztrációkor megadott nyugtaszámmal, a nyereményjátékból való
kizárást von maga után.
5.4. A Nyertes az email megküldését követő öt munkanapon belül értesíti a Szervezőt arról, hogy
igényt tart-e a Főnyereményre vagy Nyereményre. Ezzel egyidejűleg a Nyertes személye
beazonosítása és a Főnyeremény vagy Nyeremény átadásának biztosítása érdekében közli a
személyes adatait a következő terjedelemben: vezetéknév, utónév, születési idő, állandó lakcím,
továbbá a következő kapcsolattartási adatokat: telefonszám és e-mail cím. Amennyiben a
Nyertes a fenti határidőn belül nem igazolja vissza, hogy igényt tart-e a Főnyereményre vagy a
Nyereményre, vagy nem bocsátja a Szervező rendelkezésére a feltüntetett adatokat vagy
megfelelő nyugtamásolatokat, úgy tekintendő, hogy a Főnyereményre vagy Nyereményre nem
tart igényt, az arra vonatkozó jogát elveszíti, és a Szervező nem bocsátja rendelkezésére a
Főnyereményt vagy a Nyereményt. Ilyen esetben a Szervező jogosult Pótnyertest választani.
5.5. Amennyiben a Nyertes az előző bekezdésnek megfelelően visszaigazolja, hogy igényt tart a
Főnyereményre vagy Nyereményre, a Szervező közzéteheti a Nyertes nevét a Nyereményjáték
honlapján, amihez a Nyertes a nyereményszerzés esetére a hozzájárulását adja.
5.6. A Szervező fenntartja a Résztvevő Nyereményjátékból való kizárásának és a Főnyeremény vagy
Nyeremény át nem adásának jogát az alábbi esetekben:
a)

A Szervező megalapozottan arra gyanakszik, hogy a Résztvevő a Nyereményjáték keretén
belül tisztességtelen vagy csaló módon járt el;
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b)

A Szervező megalapozottan arra gyanakszik, hogy a Résztvevő visszaélt a Nyereményjáték
Szabályzatával;

c)

A Szervező megalapozottan arra gyanakszik, hogy a Résztvevő a jó erkölcsbe ütköző módon
járt el;

d)

A Résztvevő nem igazolja megfelelően a vásárlást/vásárlásait vagy a regisztrációkor
megadott blokkszám eltér az ellenőrzéskor bemutatott blokkszámtól.

e)

A Résztvevő csalásként jellemezhető módon felelt meg a Nyereményjáték Szabályzatában
lefektetett feltételeknek (pl. többes regisztráció azonos blokkokkal, stb.).

5.7. A Szervező fenntartja a Nyereményjátékban való részvételhez meghatározott feltételek
teljesítése vagy nem teljesítése, illetve a Nyereményjáték keretén belüli Nyereményszerzéssel
kapcsolatos jogosultság végső elbírálásának jogát. A Főnyereményre vagy a Nyereményre nem
jogosult az a Résztvevő, aki nem teljesíti a Főnyereményre és a Nyereményre való jogosultsággal
kapcsolatosan meghatározott feltételeket.
5.8. Ha a Nyertes vagy Pótnyertes bármilyen okból kifolyólag kizárásra kerül a Nyereményjátékból, a
Főnyeremény vagy a Nyeremény a jelen Nyereményjáték Szabályzata szerinti sorsolás keretén
belül soron közvetkezőként meghatározott Pótnyertest illeti, vagy – a Szervező döntésétől
függően – nem kerül átadásra.
5.9. Ha a Nyertes vagy Pótnyertes nem bocsátja a Szervező rendelkezésére a személyazonosító
adatait, vagy nem igazolja vissza a fenti határidőn belül, hogy igényt tart a Főnyereményre vagy
a Nyereményre, a Főnyeremény vagy a Nyeremény a jelen Nyereményjáték Szabályzata szerinti
sorsolás keretén belül soron közvetkezőként meghatározott Pótnyertest illeti, vagy – a Szervező
döntésétől függően – nem kerül átadásra.
7.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

7.1. Nyereményjátékban való részvételével minden Résztvevő a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Nyereményjáték keretén belül nyert Főnyeremény vagy Nyeremény esetén a Szervező jogosult
a vezetéknévből, utónévből, születési időből, lakcímből, telefonszámból, email címből és
irányítószámból álló személyes adatait az alábbi célokkal felhasználni:
a)

a Nyertes beazonosítása és a Főnyeremény vagy Nyeremény átadása;

b)

a Nyertes utónevének és vezetékneve első betűjének nyilvánosságra hozatala a Flora
terméket népszerűsítő weboldalakon, továbbá a Youtube, Facebook, Instagram vagy
Twitter közösségi médiumokban.

7.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Résztvevő Nyereményjátékban való részvételhez
adott hozzájárulása és a Nyereményjáték Szabályzatának elfogadása a Nyereményjátékban való
részvétel, a www.novenyiflora.hu honlapon található regisztráció során.
7.3. A Résztvevő jogosult a hozzájárulását a Szervező e-mail címére küldött írásos nyilatkozat
formájában bármikor visszavonni. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás
visszavonása a Szervezőnek történő kézbesítés pillanatával lép hatályba, és egyúttal a Résztvevő
Nyereményjátékból való kizárását, illetve a Főnyeremény vagy a Nyeremény megszerzésére
vonatkozó jog elvesztését vonja maga után. A hozzájárulás visszavonása nincs semmilyen
hatással a személyes adatok hozzájárulás visszavonása előtti kezelésére.
7.4. A személyes adatok nem automatizált módon kerülnek kezelésre, és nem képezik nyilvántartási
rendszer részét.
7.5. Az a Résztvevő, aki nem adja a hozzájárulását személyes adatai Nyereményjáték keretén belüli
kezeléséhez, nem vehet részt a Nyereményjátékban.
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7.6. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot a
Szervezővel.
7.7. A személyes adatok adatkezelője a Szervező. A Szervező a személyes adatok védelmét a hatályos
GDPR-ral, azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletével összhangban biztosítja.
7.8. A személyes adatok kezelésére a Nyereményjáték Szabályzata feltételeinek teljesítése céljával a
Nyereményjáték Időtartama alatt, majd annak befejezését követően további 60 napon át kerül
sor. Ezt követően a személyes adatok a feltétlenül szükséges terjedelemben és időtartamig csak
az állami szervek részéről esetlegesen felmerülő ellenőrzésekhez kerülnek megőrzésre. A Fődíj
Nyertese esetében a személyes adatok a Főnyeremény kivitelezéséhez szükséges időtartamig,
legtovább azonban egy évig kerülnek feldolgozásra.
7.9. A Résztvevő, mint adatalany, a GDPR 12-23. cikke szerinti jogokkal rendelkezik, azaz különösen
jogosult a saját személyes adataihoz hozzáférni, azok kijavítását és törlését, a személyes adatok
kezelésének korlátozását kérni, továbbá megilleti az adatok hordozhatóságának joga, és kifogást
emelhet a személyes adatok kezelésével szemben, a profilalkotást is beleértve. A Résztvevő
jogosult arra, hogy személyes adatai ne képezzék automatizált döntéshozatal, illetve
profilalkotás tárgyát.
7.10. A Résztvevőnek joga van adatvédelmi hatósághoz fordulni, jelen esetben a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulni (https://www.naih.hu/ elektronikus úton az
ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen, írásban a Hatóság postacímén: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.), továbbá ügyfélszolgálati napokon, ügyfélszolgálati időben – kedden és
csütörtökön – 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között a +36/1 391-1400 telefonszámon valamint
személyesen).
7.11. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok semelyike sem továbbítható harmadik országba.
7.12. A Résztvevő a Nyereményjátékba való jelentkezésével, valamint a személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos hozzájárulásával megerősíti, hogy megismerte személyes adatai
kezelésének feltételeit és körülményeit, továbbá hogy megértette a jogaival kapcsolatos
tájékoztatásnyújtást.
7.13. Tájékoztatjuk, hogy az Upfield cégcsoport adatkezelési szabályzatai ezeken a linkeken

érhetőek el: : Adatvédelmi Nyilatkozat, Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat
8.

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, FELELŐSSÉG ÉS A NYEREMÉNYJÁTÉK TÖRLÉSE

8.1. A Szervező jogosult egyoldalúan megváltoztatni a Nyereményjáték Szabályzatát, illetve
időtartamát, beleértve a Nyereményjáték megszakítását, törlését, lerövidítését, stb. is; e jogát a
Szervező a Nyereményjáték Időtartamának lejárta előtt bármikor jogosult gyakorolni.
8.2. A Nyereményjáték Szabályzat módosítása azonos módon kerül közzétételre, mint a
Nyereményjáték Szabályzat. A Nyereményjáték Szabályzata a közzététel pillanatával lép
hatályba, hacsak a Szabályzat nem rendelkezik másként. A Nyereményjáték törlését még a
Nyereményjáték Időtartamának lejárta előtt a Szervező azonos módon köteles közzétenni, mint
magát a Nyereményjátékot.
8.3. Amennyiben a Nyereményjáték Szervezője él a Nyereményjáték Szabályzat 8.2 cikke szerinti
Nyereményjáték törlési jogával, semmilyen Résztvevőnek vagy Nyertesnek nem jön létre (i)
semmilyen Nyereménnyel kapcsolatos joga, (ii) semmilyen kártérítési joga, sem (iii) semmilyen
más jellegű joga.
9.

ADÓZÁS
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9.1. A főnyereményhez és a nyereményekhez kapcsolódó adókötelezettséget a Szervező magára
vállalja. Ennek megfelelően a nyereményjáték lezárása után a nyeremények értékének 118%-a
után 15% személyi jövedelem adót bevall és megfizet a NAV részére. A játék természetéből
adódóan egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem keletkezik.
10.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A Nyereményjáték eredményei véglegesek, sem a Résztvevők, sem a Nyertesek nem jogosultak
kifogást emelni vagy igénnyel élni a Nyereményjáték lefolyásával vagy eredményével szemben.
10.2. A Nyereményjáték Szervezője nem tartozik felelősséggel a Főnyeremény vagy a Nyeremény
állapotáért vagy minőségéért, a Főnyeremény vagy a Nyeremények a hatályos Polgári
Törvénykönyvről értelmében bírósági úton nem behajthatók, és a Résztvevő nem támaszthat
igényt más nyereményre, illetve nem jogosult a Főnyereményt vagy a Nyereményt reklamálni,
annak cseréjét kérni, továbbá nem kérhet a Főnyeremény vagy a Nyeremény helyett pénzügyi
ellentételezést, sem más egyéb pénzügyi kompenzációt. A Főnyeremény vagy a Nyeremény nem
váltható be készpénzre, és nem kérhető más, mint a Szervező által meghatározott nyeremény
átadása sem.
10.3. Nyereményjátékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a Nyereményjáték Szabályzatát, és
vállalja annak betartását.
10.4. A Szervező nem tartozik felelősséggel a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos
semmilyen műszaki hibáért (különösen nem az Internet működéséért, az e-mailek, üzenetek, stb.
kézbesítéséért).
10.5. A Nyereményjáték Szervezője fenntartja a jogot, hogy a deklarált Főnyereményt vagy
Nyereményt hasonló típusú és értékű nyereménnyel váltsa ki, amennyiben a fenti termékek
beszerzése problémába ütközne, valamint, hogy a Főnyeremény vagy a Nyeremény átadási
feltételeit módosítsa.
10.6. A Szervező nem felel semmilyen a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve a Főnyeremény
vagy a Nyeremény felhasználásával kapcsolatos kockázatért vagy kötelezettségvállalásért. A
Szervező nem felel a Nyertes a Nyeremény felhasználásával kapcsolatosan felmerülő semmilyen
káráért.
10.7. Amennyiben a jelen Nyereményjáték Szabályzat bármely rendelkezése a kötelező hatályú
jogszabályi előírások változása következtében érvényét vagy hatályát veszítené, az eredeti
rendelkezés jellegéhez és céljához legközelebbi kötelező hatályú jogszabályi rendelkezés
alkalmazására kerül sor.
10.8. A jelen Nyereményjáték Szabályzat irányadó joga a magyar jog. Abban az esetben, ha a
Résztvevő vagy a Nyertes más jogrend alanya lenne, a Résztvevő és a Nyertes vállalja, hogy a
magyar jogrenddel összhangban jár el.
10.9. A jelen Nyereményjáték Szabályzat 2020. 10. 01-én lép érvénybe és hatályba.

Kelt Budapesten, 2020.09.30. napján
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