JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Sportnapra fel!” nyereményjáték játékszabályzat
2.0.Verzió – 2018.04.13.*

1. A Podravka-International Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a
továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot indít „Sportnapra fel” néven ( a továbbiakban:
„Játék”), mint a Játék Szervezője. A játék lebonyolítója: Wonderduck Agency Zrt. (Székhely:
1118 Budapest, Rétköz u. 31.fszt.1.) (továbbiakban: „Lebonyolító”).

2. A Játékban kizárólag Magyarországon működő általános iskola, középiskola, gimnázium,
szakgimnázium intézmény vehet részt, aki az 5. pontban meghatározott termékek
tekintetében vásárlónak minősül, továbbá megfelel a játékszabályzatban foglalt minden
követelménynek (a továbbiakban: „Iskola”). Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyeremény
átvételének feltétele, hogy a nyertes intézmény rendelkezik egy zárt, legalább 30x18 méter
nagyságú teremmel (tornaterem vagy tornacsarnok), mely a Sportnapon e célra használható
és alkalmas, így csak olyan Iskolák pályázhatnak érvényesen és eredményesen, amelyek e
feltételnek megfelelnek.
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a)

a Szervezővel vagy a Lebonyolítókkal munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, illetve azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk.
8:1§ 1. és 2. pontja.) által vezetett intézmények (vezetett intézmény: az adott személy az intézmény
ügydöntő szervének tagja;
(b)

a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők, illetve azok hozzátartozói,

valamint közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.) által vezetett intézmények (vezetett intézmény:
az adott személy az intézmény ügydöntő szervének tagja).

3. A Játék teljes időtartama budapesti idő szerint 2018. március 22. napján 0 óra 00 perctől 2019.
április 21. napján 23 óra 59 percig tart (“Játék időtartama”). A Játék időtartamán belül 9
játékperiódus kerül meghatározásra, 9 különböző régióra bontva, 9 önálló sorsolással, a jelen
pontban foglaltak szerint.
Játékban részt vehet az az Iskola, amely rendelkezik egy zárt, legalább 30x18 méter nagyságú teremmel
(tornaterem vagy tornacsarnok), mely a Sportnapon e célra használható és alkalmas és
o

e játékszabályzatban meghatározott Podravka-International Kft. által forgalmazott Vegeta márkájú
(továbbiakban: Vegeta) termékekből legalább 100 db termék vásárlását igazoló blokkal/blokkokkal

(vagy nyugtával, számlával) rendelkezik, úgy, hogy a vásárlások bármely magyarországi
bolthálózatban történtek, valamint a vásárlások a Játék időszakában történtek,
és
o

ellátogat a www.sportnap.vegeta.hu promóciós weboldalra és ott feltölti pályázatát úgy, hogy
legkésőbb a Játék időtartamának végéig hiánytalanul kitölti a weboldalon a részvételre vonatkozó
regisztrációs űrlapot, amelynek során megadja a következő adatokat: Intézmény pontos neve,
címe (település neve), telefonszám, E-mail cím, intézményi kapcsolattartó neve és a weboldalon
belépéshez használandó jelszó

és
o a Weboldalon a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az
abban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul a megadott adatoknak az
Adatvédelmi Nyilatkozatban írtak szerinti kezeléséhez.
o A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló blokkokkal (illetve nyugtával/számlával) lehet
pályázni, amelyen beazonosítható a játékszabályzatban foglaltak szerinti Vegeta termékek vásárlása.
A játék periódusainak és helyszíneinek bontása:
Időszakok

Régió

1. etap

2018. március 22. - május 07.

Pest-megye

2. etap

2018. április 16. - június 10.

Budapest
Borsod-Abaúj-Zemplén

megye,

Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye
3. etap

2018. augusztus 27. - október 21.

Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye

4. etap

2018. szeptember 24. - november 18. Veszprém megye, Zala megye

5. etap

2018. október 22. - december 23.

6. etap

2018. november 19. - 2019. január Komárom-Esztergom megye, Fejér megye

Somogy megye, Baranya megye

27.
7. etap

2018. december 24. - 2019. február Tolna megye, Bács-Kiskun megye
24.

8. etap

2019. január. 28. - március 24.

Nógrád-megye, Heves-megye, Jász-NagykunSzolnok-megye

9. etap

2019. február 25. - április 21.

Csongrád megye, Békés megye

A nyereményjátékban való részvétel további feltételei:
A weboldal speciálisan erre a célra kialakított felületén az Iskolának hiánytalanul és hibátlanul
regisztrálni kell (feltölteni), hogy mely termékkategóriából (Ételízesítő, Fűszerkeverék, Leveskocka)

hány darab termék megvásárlása történt a birtokukban lévő nyugtákkal. Feltétel továbbá, hogy a
nyereményjáték végéig a vásárlást igazoló eredeti nyugtákat megőrzik, mert az a nyeremény
átvételének feltétele.
A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló blokkokkal (illetve nyugtával/számlával) lehet pályázni,
amelyen beazonosítható a játékszabályzatban foglaltak szerint megvásárolható Vegeta termékek.
Az adott sorsoláson az Iskola annyi eséllyel pályázik, ahányszor átlépi a soron következő 100. feltöltött
termékvásárlást az adott sorsolásra szóló meghatározott időtartamon belül. (azaz 100 termékkel 1x
esély, 200 termékkel 2x esély, 300 termékkel 3x esély, stb.). Minden 100 termék megvásárlásának
igazolása egy önálló pályázatnak minősül, amennyiben a szabályok szerint feltöltésre kerül.
Az Iskolának a Játék végéig, és a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló eredeti
blokkot/nyugtát/számlát, amely alapján Pályázatot adott be.
Weboldalon történő regisztrációval és a Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával
a játékos Iskola részvételi szándékát nyilvánítja ki, feltöltött adatai összességében képezik a
”Pályázatot”.

4. Résztvevő üzletek: Minden magyarországi üzlet, amelyben az 5. pontban meghatározott
Vegeta termékek kaphatóak, és ahol részletes termékmegnevezéssel ellátott nyugtát
(blokk/számla) állítanak ki a vásárlás után.

5. Játékleírás: Az az Iskola, amely az 4. pontban meghatározott üzletek valamelyikében 2018.
március 22. és 2019. április 21. között egy adott etapban (vásárlásra rendelkezésre álló
időszak) a lenti listában szereplő, legalább 100 db, a promócióban résztvevő Vegeta termékek
megvásárlását igazoló blokkal (vagy nyugtával, számlával) rendelkezik és regisztrál a
www.vegeta.hu weblapon, ahol megadja a vásárlási darabszám adatait az részt vesz a
nyereményjátékban, feltéve, hogy e nyereményjáték szabályzatban írt minden feltételnek
maradéktalanul megfelel. A nyereményjátékban egy vásárlási nyugta egyszer szerepelhet.
A Játékban az alábbi Vegeta márkájú termékek vesznek részt:

Termék megnevezése

EAN kód

Kiszerelés

Vegeta fűszerkeverék Grill 20g

5907573338095

20g

Vegeta fűszerkeverék Sertés 20g

5907573338255

20g

Vegeta fűszerkeverék Gyros 20g

5907573338279

20g

Vegeta fűszerkeverék Csirke 20g

5907573338071

20g

Vegeta fűszerkeverék sültkrumpli 20 g

5901315054984

20g

Vegeta fokhagymás pác 20 g

5901315054991

20g

Vegeta fűszerkeverék ínyenc sültcsirke 20 g

5907573338057

20g

Vegeta Naturella grill classic 20g

5907573338392

20g

Vegeta Naturella aranybarna sültcsirke 20g

5907573338378

20g

Vegeta Naturella grill zöldség 20g

5907573338415

20g

Vegeta Naturella ropogós szalmakrumpli 20g

3850104284755

20g

Vegeta Naturella gyros 20g

3850104284762

20g

Vegeta Naturella fokhagymás sült 20g

3850104284779

20g

Vegeta Naturella ínyeny oldalas 20g

3850104284786

20g

Vegeta Naturella zöldfűszeres szárnyas 20g

3850104284793

20g

Vegeta Naturella grill pikáns sült 20g

3850104284809

20g

Vegeta 200g

3850104058066

200g

Vegeta 250g

3850104008597

250g

Vegeta 500g

3850104008443

500g

Vegeta 75g

3850104008054

75g

Vegeta 75g+20%

3850104244261

90g

Vegeta 125g

3850104008825

125g

Vegeta 1kg

3850104047046

1kg

Vegeta Naturella 150g

3850104248832

150g

Vegeta Marhahúsleves kocka 120g

3850104267192

120g

Vegeta Tyúkhúsleves kocka 60g

3850104267208

60g

Vegeta Tyúkhúsleves kocka 120g

3850104267215

120g

Vegeta Marhahúsleves kocka 60g

3850104267222

60g

Vegeta Gulyásleves és pörköltkocka 60g

3850104274565

60g

Vegeta Gulyásleves és pörköltkocka 120g

3850104274572

120g

Vegeta Erőleves kocka 60g

3850104282416

60g

Vegeta Erőleves kocka 120g

3850104287169

120g

Vegeta fix halászléhez 60g

3850104019173

60g

6. Kódbeküldés: A Játékban való részvétel a játék internetes honlapján www.sportnap.vegeta.hu
keresztül lehetséges. A részvétel feltétele tehát a nyereményjáték aloldalán, a kódbeküldés
felületen található űrlap maradéktalan és hibátlan kitöltése, és a kért adatok (teljes
intézménynév,

település

neve,

valós

e-mail

cím,

telefonszám,

kapcsolattartó,

termékdarabszám) megadása. A játékos Iskola a kódbeküldés felület kitöltésével elismeri, hogy
a pályázatában megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben az adatok közül
valamelyik nem-, vagy helytelenül kerül megadásra, úgy az Iskola kizárásra kerülhet a Játékból.

A Játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása is a kódbeküldés – így a játékban
való részvétel - feltétele.

A honlapon az alábbi adatok pontos megadásával válik érvényessé a pályázat feltöltése:
Regisztráció során megadandó adatok:
•

Intézmény neve

•

Település neve

•

Kapcsolattartó neve

•

Telefonszám

•

E-mail cím

•

Jelszó

Kódfeltöltés során megadandó adatok:
•

Vásárolt Ételízesítők darabszáma

•

Vásárolt Fűszerkeverékek darabszáma

•

Vásárolt Leveskockák darabszáma

A Játékos Iskola több nyugtával is játszhat a promóció teljes ideje alatt. Egy nyugtával csak egyszer
lehet részt venni a nyereményjátékban.
A nyeremény igazolásához és átvételéhez szükséges a vásárlást igazoló nyugta, ezt tehát a
nyeremények átadásáig meg kell őrizni!

A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal
kapcsolatban kizárja minden felelősségét.
A nyeremény átvételének a feltétele az eredeti vásárlást igazoló nyugta, vagy a nyugta áruház általi
hitelesített másolatának bemutatása.
A játékos Iskolák a honlapon történő kódbeküldéssel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzat
feltételeit.
Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”- nak minősül, amely nem
sorolható a szabályzat 3. pontjában meghatározott pályázatok közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem
értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek tekintendő
továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb
feltételeknek.

7. Nyeremények:

Minden periódusban 1 db Vegeta Natur Nagy Vagy! Sportnap megrendezésének joga kerül kisorsolásra
az érvényes pályázatot beküldő Iskolák között. A Sportnap lebonyolítója a GAME'09 Kft. A nyertes
Iskola köteles biztosítani a helyszínt, ahol a Sportnap megrendezésre kerül.
A nyertes iskola továbbá kap egy 50.000.- forint értékű ROSCO SPORT sportszer ajándékcsomagot.
A Sportnap sorsolásán az az Iskola vehet részt, aki a fentiek szerint érvényes pályázatot nyújt be az
adott etap időszakában a saját régiójában.
A Sportnap a nyertes által, a játékszabályzatban feltüntetett időpontok közül választott egyik napon
kerül megrendezésre nyertes intézmény székhelyén.

Időszakok

1. etap

Régió

Sportnap

2018. március 22. - május
7.
2018. április 16. - június
10.

Pest-megye

3. etap

2018. augusztus 27. október 21.

Győr-Moson-Sopron
megye, Vas megye

2018.11.23/24/25

4. etap

2018. szeptember 24. november 18.

Veszprém megye,
Zala megye

2018.12.14/15/16

5. etap

2018. október 22. december 23.

Somogy megye,
Baranya megye

2019.01.25/26/27

6. etap

2018. november 19. 2019. január 27.

Komárom-Esztergom
megye, Fejér megye

2019.02.22/23/24

7. etap

2018. december 24. február 24.

Tolna megye, BácsKiskun megye

2019.03.29/30/31

8. etap

2019. január. 28. - március Nógrád-megye,
24.
Heves-megye, JászNagykun-Szolnokmegye

2019.04.26/27/28

9. etap

2019. február 25. - április
21.

2019.05.17/18/19

2. etap

Budapest
Borsod-AbaújZemplén megye,
Szabolcs-SzatmárBereg megye, HajdúBihar megye

Csongrád megye,
Békés megye

2018.05.25/26/27

2018.09.07/08/09

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes intézmény rendelkezik egy zárt, legalább 30x18
méter nagyságú teremmel (tornaterem vagy tornacsarnok), mely a Sportnapon e célra használható
és alkalmas.

8. Nyereménysorsolás: A sorsolások véletlenszerűen történnek, gépi sorsolással. A nyeremények
sorsolása közjegyző és egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság
jelenlétében történik. Minden nyertes mellé 5-5 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A
tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a
nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes
vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra
kerül.

9. A kisorsolásra kerülő nyereményeket (játékperiódusonként 1-1 db) azok a pályázatot beküldő
Iskolák nyerik, akiknek a honlapra feltöltött pályázata érvényes és a nyereményjáték végét
követően közjegyző jelenlétében, a 8-as pontban írtakra figyelemmel kisorsolásra kerülnek.
A nyertesek listája legkorábban a sorsolást követő második munkanap 12.00 óra után tekinthető meg
a www.sportnap.vegeta.hu oldalon.
A sorsolás időpontja és helyszíne játékperiódusonként:
Időszakok

Régió

Sorsolás

1. etap

2018. március 22. - május 7.

Pest-megye

2018. május 8., kedd

2. etap

2018. április 16. - június 10.

Budapest

2018. június 12., kedd

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye,
Szatmár-Bereg

Szabolcsmegye,

Hajdú-Bihar megye
3. etap

2018. augusztus 27. - október Győr-Moson-Sopron
21.

4. etap

2018.

megye, Vas megye
szeptember

24.

november 18.
5. etap

2018.

október

december 23.
6. etap

2018. október 24., szerda

- Veszprém megye, Zala 2018. november 20., kedd
megye

22.

- Somogy megye, Baranya 2019. január 2., szerda
megye

2018. november 19. - 2019. Komárom-Esztergom
január 27.

megye, Fejér megye

2019. január 29., kedd

7.. etap

2018. december 24. - február Tolna
24.

8. etap

megye,

Kiskun megye

2019. január. 28. - március Nógrád-megye,
24.

Bács- 2019. február 26., kedd

megye,

Heves- 2019. március 26., kedd

Jász-Nagykun-

Szolnok-megye
9. etap

2019. február 25. - április 21.

Csongrád megye, Békés 2019. április 23., kedd
megye

A tartaléknyertesek nyereményigénye, abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy
pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat érvénytelenség miatt
kizárásra kerül. Érvénytelennek minősül továbbá a pályázat, ha a feltöltött adatok nem egyeznek meg
a vásárlást igazoló nyugtán szereplő adatokkal. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott
nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos Iskola és
pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az
esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket (okirat átadása) az előre
egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 5 napon belül nem veszik át, vagy nem
igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 5 napon belül. Az Iskola kizárólag abban az esetben
nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül.
Ha a nyertes Iskola nem felel meg a jelen játékszabály 3. pontjában előírt feltételeknek, akkor azonnal
kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes pályázatot beküldő lép. A
tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a
jelen szabályzatban írtak szerint.
Nyeremények átvétele: Az eredeti nyugtát, vagy a nyugta áruház általi hitelesített másolatát a
nyeremények átvételéhez minden esetben be kell mutatni a Lebonyolítónak. A nyeremény átvételekor
a Lebonyolító jogosult ellenőrizni a pályázat feltöltésekor megadott adatok helyességét is. Az a nyertes,
aki a nyereményről szóló értesítést követő 5 napon belül bármilyen okból adódóan nem tudja
bemutatni a nyugtát, vagy annak hitelesített másolatát, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a
soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.
A Játékos Iskola akkor jogosult a nyereményre:
•

amennyiben a feltöltött pályázat pontos és érvényes, és nem tartalmaz elírást

•

az ajándékra való jogosultsága érvényes

•

ha a nyeremények sorsolásakor kisorsolásra kerül

•

és a nyeremény átvétele előtt a fent leírtak szerint igazolja a vásárlás tényét

A Lebonyolító legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül elektronikus levélben kiértesíti a
nyerteseket a nyeremény átvételének időpontjáról és módjáról. Amennyiben a nyertes pályázata
érvénytelennek minősül és tartaléknyertes hirdetése szükséges, ez a határidő ennek megfelelően
meghosszabbodik.
Lebonyolító minden nyertest legfeljebb háromszor kísérel meg e-mailen vagy a pályázatban szereplő
telefonszámon elérni (3 egymást követő munkanapon, napi 1-1 alkalommal). Sikeres kapcsolatfelvétel
és eredményes jogosultság ellenőrzést követően a Lebonyolító a nyeremény tényét visszaigazolja
nyertesnek. A sikertelen értesítésért Szervező és Lebonyolító minden felelősséget kizár.
A játék teljes ideje alatt munkanapokon telefonos operátor áll a vásárlók rendelkezésére a 06-30 400
9453 telefonszámon munkanapokon, hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-tól délután 17.00 óráig.
Ügyfélszolgálat üzemel továbbá a vegetanyeremenyjatek@wonderduck.hu e-mail címen is.

10. A nyeremények, így a jog másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A
nyeremények utáni személyi jövedelemadó, illetve egyéb a juttatásal kapcsolatosan felmerülő
adófizetési kötelezettséget, a nyeremény kapcsán a nyertes kiértesítésének költségét a
Szervező viseli.

11. A nyertesek kötelesek a Szervezővel és a Lebonyolítókkal együttműködni a nyeremények
átvétele érdekében.

12. A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely a jelen
játékszabályzatban írt feltételeknek nem felel meg. A játékos Iskola téves adatszolgáltatásából
eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli.

13. A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a résztvevők, akik a Nyereményjáték szellemével
ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőnek minősülnek például azon
személyek, akik tudatosan és folyamatosan a valóságnak nem megfelelő vásárlási adatokat
regisztrálnak a rendszerben, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani
kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító
fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e
résztvevőtől. Kereskedők, fogyasztói csoportok részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a
Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes)
manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t
vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban
való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

14. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) a Szervező és Lebonyolító
nem vállalnak felelősséget.

15. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a www.sportnap.vegeta.hu weboldalon
felmerülő technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja
továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek
a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a
hozzáférést meggátolják. A Játék során regisztrált telefonszámok tekintetében a telefonszám
jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a
Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul
veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok
továbbításának,

regisztrációjának,

a

nyeremények

igénybevételnek

késedelméből,

sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget
kizár. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk
regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges
számváltozással, járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő
problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a
Játékos Iskola által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért
sem.

16. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező/Lebonyolító a nyereménnyel
kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a
Szervező/Lebonyolító nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta
kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve
általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez
kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

17. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a
Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek
miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy

minimálisra

csökkentse

ennek

hatását.

A

módosításokat

a

Szervező

a

www.sportnap.vegeta.hu honlapján teszi közzé.

18. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény
elévülési határideje 60 nap - az adott esemény bekövetkeztétől, amire az igényt érvényesíteni
akarja.

Adatkezelés, adatvédelem, adatvédelmi szabályzat
•

A Szervező tiszteletben tartja az személyes adatokat. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó

a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A személyes adatoknak a Játék keretében
történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Podravka-International Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka
utca 34.) felel, mint adatkezelő.
•

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező más

honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá
semmilyen, a jelen Játékot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra.
•

Játékban való részvételhez regisztrálnia kell pályázatát a www.sportnap.vegeta.hu weboldalon

a pályázata feltöltésével. A webfelületen történő regisztráció során a következő személyes adatokat
kell megadnia az erre kialakított felületen: kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail cím.
•

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük

és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyertes Iskola nevének a Szervező e
Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag Intézménynév, város, így itt
személyes adat közzététele nem történik) – a játék végétől számított 90 napig -, a nyertesek
nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása.
•

A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták tételsorán kívül a nyugta azon információit is
gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: dátum és pontos idő, hely.

•

A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik

meg, kivéve a Podravka-International Kft. megbízott reklámügynökségeként a Játékot lebonyolító és
így adatfeldolgozóként eljáró Wonderduck Agency Zrt.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt.
1.), akinek az adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülnek. Ezen felül megismerik a személyes
adatokat a sorsolás során eljáró közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda; székhely: H-1095
Budapest, Boráros tér 7. III. lph. 5. em. 11. és az informatikai rendszert üzemeltető Optima IT Kft.
székhely: 1182 Budapest, Ganz Ábrahám u. 3/B). Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai
intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra
hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok
feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

•

Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de

legfeljebb a Játék befejezését követően 90 napig. Ezen felül a Szervező a nyertes intézmény
regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos
adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2027.02.19.-ig őrzi meg.
(utolsó sorsolástól számított 8 év).
•

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok

helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken:
vegetanyeremenyjatek@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca
31. fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszolunk.
•

Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi CXII.

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiben
meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes
adatainak Podravka-International Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor
tiltakozhat. Továbbá a magyar adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az
adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400;
fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.
•

Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy a Podravka-International Kft. a

Játék során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük
a Játék résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló
hivatkozásokat.
•Elérhetőségeink:
•

Postai úton:

Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31.,
Podravka-International Kft., 1143 Budapest, Ilka utca 34
•

Elektronikus levélben: vegetanyeremenyjatek@wonderduck.hu e-mail címen

A Podravka-International Kft. által szervezett nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelési
nyilvántartási szám: NAIH-141234/2018.

A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával, illetve SMS
pályázatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi
Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

Budapest, 2018. április 13.

*a módosítások a közzététellel hatályosak:
a) 2018. április –jén a Szervező a Játékszabályzatot terminológiai és hibajavítási okokból
pontosította, a játék és a játékperiódusok (etapok) időintervallumát, ezáltal a sorsolások időpontját
és a sportnapok időpontját módosítva, illetve a beküldendő termékek darabszámát módosítva, a
nyereményt pontosítva.
b) A promóció 2019. április 21. napján 23:59 percig tart.
c) A változott szövegrészek egységes szerkezetben dőlt betűvel vannak szedve a dokumentumban.

