JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – Pápai Hús „Mutasd a
sonkád!” promóció

1. A promóció neve és időtartama
Az Pápai Hús Kft. „Mutasd a sonkád!” megnevezésű promóciós játékot (a továbbiakban:
PROMÓCIÓ) szervez, melynek időtartama: 2019. március 18. 00:00 órától 2019. május 4.
23:59 óráig tart.
A promóció 7 játékhétből (a továbbiakban JÁTÉKHÉT) áll, amelyek az alábbiak:
1. 2019. március 18–24.
2. 2019. március 25–31.
3. 2019. április 1–7.
4. 2019. április 8–14.
5. 2019. április 15–21.
6. 2019. április 22–28.
7. 2019. április 29.–május 4.
A promóció részvételi feltételei a jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozatban (a
továbbiakban: JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT) kerülnek
meghatározásra. A promóció hivatalos honlapja: www.sonkaszepsegverseny.hu (a
továbbiakban: HONLAP).

2. A promóció szervezője és megbízottja, egyéb közreműködők
A promóció szervezője és adatkezelője a Pápai Hús Kft. (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca
2.; cégjegyzékszám: 19 09 518812; adószám: 25405653-2-19) (a továbbiakban: SZERVEZŐ). A
promóció során szervező megbízottja a Carbon Group Communication Kft. (Székhely: 1025
Budapest, Törökvész utca 3/a; cégjegyzékszám: 01-09-879076; adószám: 13902414-2-41) (a
továbbiakban: SZERVEZŐ MEGBÍZOTTJA). A szervező megbízottjának feladata a promóció
lebonyolítása és a promóció során az adatfeldolgozás.

3. A promócióban résztvevő termékek
3.1 A promócióban az alábbi, promóciós jelzésű Pápai Hús termékek megvásárlásával lehet részt
venni:
● Füstölt áruk
○ Füstölt hátsó csülök vf.
○ Füstölt kötözött comb vf.
○ Füstölt kötözött lapocka pácolt
○ Füstölt paraszt lapocka
○ Füstölt paraszt sonka
○ Füstölt tarja
■ egész
■ felezett
○ Füstölt karaj darabolt vf.
○ Füstölt tarja sózott felezett
○ Fűszeres Kőrishegyi sonka vf.
■ felezett
■ negyedelt
○ Kőrishegyi sonka vf
■ egész
■ szeletelt 75 g tas.
■ felezett
■ negyedelt
○ Pápai Füstölt darabolt comb
○ Pápai Füstölt lapocka csn. darabolt
○ Pápai Füstölt sonka csn. darabolt
● Füstölt főtt áruk
○ Esterházy sonka
■ Egész
■ Felezett
■ Negyedelt
■ szeletelt 90g tas.

○ Paprikás lángolt karaj darabolt vf
○ Sertés csemege karaj szeletelt 90 g
○ Füstölt főtt csemege karaj
●

Gépben főttek
○ Kolbásszal töltött sertés karaj darabolt
■ főtt
■ füstölt főtt

● Sonkaféleségek
○ Pápai extra sonka
■ 2,4 kg
■ 5,4 kg
■ szeletelt 100g
● Sültek
○ Prágai jellegű sonka sült
■ egész
■ félben
■ szeletelt 100 g tas.
○ Pápai sült sonka szeletelt 90 g tas.

3.2 A promóciós jelzés jellemzői: a termékcsomagolás front (elülső) oldalán matrica, amelyen
többek között olvasható a promóció headline-ja: Mutasd a sonkád!

3.3 A 3.1 pontban felsorolt termékek a továbbiakban együttesen: PROMÓCIÓS TERMÉK vagy
PROMÓCIÓS TERMÉKEK.

4. A promócióban való részvétel előzetes feltételei
4.1 A promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18.
életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (továbbiakban JÁTÉKOS vagy
JÁTÉKOSOK) játszhat. 18 éven aluliak a promócióban nem vehetnek részt.

4.2 A játékosok a promóció ideje alatt (2019. március 18.–2019. május 4.) a 3. pontban
részletezett, promóciós jelzésű termékekből legalább egy félét vásárol és megőrzi a vásárlást
igazoló blokkot (továbbiakban BLOKK vagy BLOKKOK). A promócióban való részvételhez
nincs elvárt minimális vásárlási limit.

5. A nyeremények
5.1 Napi nyeremények: a promóció során játékhetenként 7, összesen 49 darab malac bluetooth
hangszóró tárgynyeremény kerül kisorsolásra (továbbiakban: NAPI NYEREMÉNY).
5.2 Heti nyeremények: a promóció során játékhetenként 1, összesen 7 darab Russel Hobbs
multifunkciós konyhai robotgép tárgynyeremény kerül kisorsolásra (továbbiakban: HETI
NYEREMÉNY).
5.3 Fődíj: a promóciót követően egy darab bruttó 1 000 0000 Ft értékű , a KIKA áruházban
beváltható “Álomkonyha” voucher nyeremény kerül kisorsolásra (továbbiakban: FŐDÍJ).
5.4 Vigaszdíjak: a promóciót követően a fődíjért játszó, de a fődíjat nem megnyerő játékosok
között 9 darab 30.000 Ft értékű Pápai Hús ajándékcsomag nyeremény kerül kisorsolásra
(továbbiakban: VIGASZDÍJ).

A napi és heti nyeremények, a fődíj és vigaszdíjak (továbbiakban együttesen:
NYEREMÉNYEK) készpénzre nem válthatók. A szervező, a szervező megbízottja a
nyeremények tekintetében semmilyen szavatosságot nem vállal, továbbá a Nyeremények
forgalmazójával szemben semmilyen szavatosság nem érvényesíthető.

6. Promóció játéktípusok
A promóció során két féle játéktípus közül választhatnak a játékosok.

1. A napi és heti nyereményekért a vásárláskor kapott blokkon található AP-kód
(továbbiakban KÓD vagy KÓDOK) feltöltésével lehet játszani. Továbbiakban AP-KÓDOS
JÁTÉK.
2. A főnyereményért és vigaszdíjért a vásárláskor kapott blokkon található kód és egy
sonkatál fotó együttes feltöltésével lehet játszani. Továbbiakban FOTÓFELTÖLTŐ
JÁTÉK.
Egy AP-kóddal csak az egyik fajta játéktípusban, azaz vagy az AP-kódos játékban vagy a
fotófeltöltő játékban lehet résztvenni, amelyet a promóció honlapján a promócióban való
részvétel során a játékos választhat ki. A részvétel tekintetében nincs megkötés, hogy a játékosok
hány játékban és mely játéktípusban vesznek részt, amennyiben rendelkeznek ehhez megfelelő
számú kóddal.

7. A promócióban való részvétel módja
7.1 AP-kódos játék részvétel módja
a. A játékos a 3.1 pontban részletesen listázott, Pápai Hús márkájú Promóciós terméket
vásárol 2019. március 18. és április 28. közötti időszakban, és megőrzi a vásárlást igazoló
blokkot.
b. A honlapon kiválasztja, hogy a napi és heti nyereményekért szeretne játszani.
c. A honlapon (sonkaszepsegverseny.hu) személyes adatai (név, születési idő, e-mailcím,
lakóhely települése) megadásával 2019. március 18. 10:00 óra és 2019. május 4. 23:59
óra között feltölti az a) pont szerinti vásárlást igazoló blokk alábbi adatait (a
továbbiakban: PÁLYÁZAT):
1. az AP-kódot,
2. a vásárlás dátumát és időpontját (év, hó, nap, óra, perc).
d. Az első kód feltöltésével és az alábbi személyes adatok megadásával jön létre a
regisztráció:
1. név
2. lakhely (település)
3. születési idő

e. A promócióban egyazon játékos két olyan blokk adatainak feltöltésével vehet részt,
amelyeken a fent jelölt kód és a vásárlás dátuma és időpontja nem azonosak, így egymást
követő vásárlások esetén legalább egy percnek el kell telnie.
f. A promócióban olyan blokkal lehet csak részt venni, amely tartalmazza egyértelműen a
vásárolt 3.1 pontban rögzített Pápai Hús termékek megnevezését, ez alól kivétel a Pápai
Hús Kft. saját üzemeltetésű mintaboltjai. A mintaboltokról a továbbiakban a
http://papaihus.hu/mintaboltjaink linken tájékozódhat.
g. A blokkot a játékos 2019. augusztus 31-ig köteles megőrizni, és a szervező vagy szervező
megbízottja részére kért módon be kell mutatnia.
h. Egy kódot csak egyszer, egy játéktípusban lehet feltölteni érvényesen a honlapra a
promóció folyamán.
i. A játékos elfogadja a Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozatot.
j. A regisztrációnak nem feltétele, de a regisztráció során van mód arra, hogy a játékos
megadja szervező részére a marketing célú hozzájárulását,
k. A pályázat csak abban az esetben érvényes és a játékos csak abban az esetben jogosult
részt venni a promócióban, ha a megadott adatai közül mindegyik valós.
l. A játékos kifejezetten hozzájárul, hogy a nyeremények átadásakor szervező vagy szervező
megbízottja által fénykép készüljön róla, amelyet szervező marketing célokra a
promócióval kapcsolatos kommunikációban felhasználhat.
7.2 Fotófeltöltő játék részvétel módja
a. A játékos a 3.1 pontban részletesen listázott, Pápai Hús márkájú Promóciós terméket
vásárol 2019. március 18. és április 28. közötti időszakban, és megőrzi a vásárlást igazoló
blokkot.
b. A honlapon kiválasztja, hogy a fődíjért szeretne játszani.
c. A honlapon (sonkaszepsegverseny.hu) személyes adatai (név, születési idő, e-mailcím,
lakóhely települése) megadásával 2019. március 18. 10:00 óra és 2019. május 4. 23:59
óra között feltölti az a) pont szerinti vásárlást igazoló blokk alábbi adatait (a
továbbiakban: PÁLYÁZAT):
1. az AP-kódot,

2. a vásárlás dátumát és időpontját (év, hó, nap, óra, perc); továbbá egy darab (legalább
1000x2000 pixel méretű, de legfeljebb 15 MB-os) fotót egy általa készített sonkatálról.
d. Az első kód feltöltésével és az alábbi személyes adatok megadásával jön létre a
regisztráció:
1. név
2. lakhely (település)
3. születési idő
e. A promócióban egyazon játékos két olyan blokk adatainak feltöltésével vehet részt,
amelyeken a fent jelölt kód és a vásárlás dátuma és időpontja nem azonosak, így egymást
követő vásárlások esetén legalább egy percnek el kell telnie.
f. A promócióban olyan blokkal lehet csak részt venni, amely tartalmazza egyértelműen a
vásárolt 3.1 pontban rögzített Pápai Hús termékek megnevezését.
g. A blokkot a játékos 2019. augusztus 31-ig köteles megőrizni, és a szervező vagy szervező
megbízottja részére kért módon be kell mutatnia.
h. A promócióban olyan fotóval lehet csak részt venni, amely beazonosíthatóan
sonkaterméket is tartalmazó, esztétikus sonkatálat mutat be. A fotón nem kell a Pápai Hús
márkajelzésnek megjelennie. A fotón természetes személy csak abban az esetben
szerepelhet, ha az maga a játékos vagy a játékos rendelkezik a személy hozzájárulásával.
A fotón a Pápai Hús márkajelzésen kívül más márkajelzés nem jelenhet meg. A fotón
szexualitás vagy arra való utalás ábrázolása, továbbá a hatályos magyar jogszabályokba
ütköző bármilyen tartalom nem jelenhet meg.
i. A sonkatál fotó feltöltésével játékos elismeri, hogy a fotó a saját tulajdona, amennyiben
természetes személy is szerepel rajta, annak hozzájárulásával rendelkezik, és a fotó mások
személyiségi és/vagy szerzői jogait nem sérti.
j. Egy kódot, illetve egy sonkatál fotót csak egyszer, egy játéktípusban lehet feltölteni
érvényesen a honlapra a promóció folyamán.
k. A játékos elfogadja a Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozatot.
l. A regisztrációnak nem feltétele, de a regisztráció során van mód arra, hogy a játékos
hozzájáruljon ahhoz, hogy szervező a játékos számára termékismertetőket, hirdetéseket és
ajánlatok juttasson el a regisztráció során megadott e-mailcímére (továbbiakban:
MARKETING CÉLÚ HOZZÁJÁRULÁS).

m. A pályázat csak abban az esetben érvényes és a játékos csak abban az esetben jogosult
részt venni a promócióban, ha a megadott adatai közül mindegyik valós, továbbá a
feltöltött sonkatál fotó megfelel a g) és h) pontban meghatározottaknak.
n. A játékos kifejezetten hozzájárul, hogy a nyeremények átadásakor szervező vagy szervező
megbízottja által fénykép készüljön róla, amelyet szervező marketing célokra a
promócióval kapcsolatos kommunikációban felhasználhat.

7.3 A promócióban nem vehetnek részt
a. a szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen
személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói;
b. a szervező megbízottja (egyben adatfeldolgozó is) vezető tisztségviselői, munkavállalói,
tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti
közeli hozzátartozói;
c. a szervezővel egy cégcsoportba tartozó tag- és társvállalatok vezető tisztségviselői,
munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozói;
d. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői,
munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti közeli hozzátartozói.

8. A sorsolások lebonyolítása
8.1 Napi és heti nyereménysorsolás
Szervező megbízottja közjegyző jelenlétében a promóció kezdete előtt tartott sorsoláson, a
promóció 7 játékhetére, a napi nyereményekhez rendelten 7-7, összesen 49 db, a heti
nyereményekhez rendelten 1-1, összesen 7 db nyerő időpontot (a továbbiakban: NYERŐ
IDŐPONTOK) sorsol ki.
A nyerő időpontok sorsolásának helyszíne: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., földszint
1. szám, a sorsolás gépi választással, a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással,

számítógépes program segítségével közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás időpontja: 2019.
március 11. 10:00 óra. A sorsolás nem nyilvános.
Azok a játékosok nyerik meg az adott játékhét napi és heti nyereményeit, akik az AP-kódos
játékban az adott nyereményhez kapcsolódó előre kisorsolt nyerő időpontokat követően
elsőként töltenek fel érvényes pályázatot (továbbiakban NAPI/HETI NYERTES).
Az a játékos, aki napi vagy heti nyereményt nyert, másik érvényes pályázatával nyerhet másik
napi vagy heti nyereményt, de a napi és a heti nyereménytípus mindegyikét a során csak
egyszer nyerheti meg.
Amennyiben a napi/heti nyertes jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat 9.4
pontjában rögzített okok miatt nem veszi át a nyereményét, a pályázatok feltöltése sorrendjében
a nyerő időpontot követően feltöltött 2., 3., 4., 5. és 6. pályázat válik jogosulttá a nyeremény
átvételére a feltöltés sorrendjében (a továbbiakban: NAPI/HETI TARTALÉKNYERTES).

8.2 Fődíj sorsolás
A promóció lezárása után a fotófeltöltő játékban érvényesen feltöltött sonkatál fotók közül a
szervező által kijelölt zsűri kiválasztja az általa legjobbnak ítélt 10 sonkatál fotót. A szervező
megbízottja közjegyző jelenlétében a promóciót követően tartott sorsoláson a zsűri által 10
legjobbnak ítélt sonkatál fotó pályázat közül egy fődíj nyertest sorsol (továbbiakban FŐDÍJ
NYERTES), illetve a fődíj nyertes kisorsolásával egyidőben a további pályázatokhoz
pótnyertesség céljából sorrendet rendel 2-10-ig (továbbiakban VIGASZDÍJ NYERTES vagy
VIGASZDÍJ NYERTESEK, napi/heti nyertesek, fődíj nyertes és vigaszdíj nyertesek együttesen
NYERTESEK).
A fődíj sorsolásának helyszíne: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1., földszint 1. szám, a
sorsolás gépi választással, a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program
segítségével közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás időpontja: 2019. május 14. 10:00 óra
A sorsolás nem nyilvános.
Amennyiben a fődíj nyertes jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat 9.4 pontjában
rögzített okok miatt nem veszi át a nyereményét, a vigaszdíj nyertes a hozzá sorsolt sorrendnek
megfelelően válik jogosulttá a nyeremény átvételére annak sorrendjében.

A fődíj átadását követően a további vigaszdíjasok jogosulttá válnak a vigaszdíjra. A
vigaszdíjak esetén nincs tartaléknyertes.

9. Nyertesek nevének közzététele
a. Napi és heti nyertesek nevének közzététele
A játékheteket követő első munkanapon szervező megbízottja a nyertes kódot az utolsó három
karakter kicsillagozásával közzéteszi a honlapon. A teljes kódot, a honlapra azt feltöltő
nyertes nevét, illetve lakóhelyét a település megjelölésével a szervező megbízottja akkor teszi
közzé a honlapon, amikor a nyertes igazolta a nyereményre való jogosultságát.
b. Fődíj nyertes és vigaszdíj nyertesek nevének közzététele
A fődíj sorsolást követően szervező megbízottja a fődíj nyertes, valamint vigaszdíjas kódokat
az utolsó három karakter kicsillagozásával, a sorsolást követő első munkanapon közzéteszi a
honlapon. A teljes kódot, a honlapra azt feltöltő nyertes nevét, illetve lakóhelyét a település
megjelölésével a szervező megbízottja akkor teszi közzé a honlapon, amikor a nyertes igazolta
a nyereményre való jogosultságát.

9. Nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele
9.1 Napi és heti nyertesek értesítése
A szervező megbízottja a napi és heti nyertest az adott játékhetet követő első munkanapon egy
e-mailben (továbbiakban: NAPI NYEREMÉNYÉRTESÍTŐ E-MAIL) értesíti a korábban
megadott e-mailcímen, hogy mi a nyereménye, arra melyik blokkal jogosult, illetve hogy annak
átvételéhez mit kell tennie.

9.2 Fődíj nyertes és vigaszdíjasok értesítése
A szervező megbízottja fődíj nyertest és a vigaszdíjasokat a fődíj sorsolást követő első
munkanapon egy e-mailben (továbbiakban: FŐDÍJ ÉRTESÍTŐ E-MAIL) értesíti a korábban

megadott e-mailcímen, hogy melyik blokkal jogosult a nyereményére, illetve hogy annak
átvételéhez mit kell tennie. Napi nyeremény értesítő e-mail és fődíj értesítő e-mail együttesen
ÉRTESÍTŐ E-MAIL.

9.3 Nyeremények átvétele
Az értesítő e-mailre a nyertesnek 72 órán belül vissza kell jeleznie az
info@sonkaszepsegverseny.hu e-mailcímre, hogy az értesítő e-mail megérkezett hozzá, igényt
tart a nyereményre, és meg kell határoznia, hogy a jogosultságát igazoló blokkot postai vagy
előre egyeztetett időpontban személyes úton juttatja el 5 munkanapon belül szervező
megbízottja részére a 1025 Budapest, Törökvész út 3/a címre.
Szervező megbízottja a blokk bemutatási módját rögzíti, majd a további tennivalókat e-mailben
juttatja el a nyerteseknek az alábbiak szerint:
a. A nyertesség jogosultságát igazoló blokk személyes bemutatásának módja: a játékos a
nyertesség jogosultságát igazoló eredeti blokkot a 1025 Budapest, Törökvész út 3/a
címen, előzetes időpontegyeztetést követően, hétfőtől péntekig 10-16 óra között
mutathatja be. A személyes bemutatás helyszínére történő utazás költségeit a szervező,
illetve szervező megbízottja nem téríti meg.
b. A nyertesség jogosultságát igazoló blokk postai beküldésének módja: a játékos a
nyertesség jogosultságát igazoló eredeti blokkot a 1025 Budapest, Törökvész út 3/a.
postacímre juttatja el, lehetőség szerint könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) postai
küldeményként. A postai beküldés költségeit a szervező, illetve szervező megbízottja
nem téríti meg. A postai késedelmes kézbesítésért, illetve a küldemény elvesztéséért a
szervező, valamint a szervező megbízottja semmilyen felelősséget nem vállal.
A blokk bemutatását követően szervező megbízottja ellenőrzi annak érvényességét,
megfelelőségét. Érvényes, megfelelő blokknak csak az eredeti, teljes egészében olvasható adatokat
tartalmazó blokk bemutatása tekinthető, melynek tartalma mindenben megegyezik az azt kiállító
kereskedelmi egységnél található blokkmásolattal.

Amennyiben a nyertes blokk személyes bemutatása során a nyeremény átvételének technikai
akadálya nincs, a nyeremény átadása már a blokk bemutatásakor, átvételi elismervény aláírása
ellenében megtörténhet.
Amennyiben erre nincs mód vagy a blokk postai úton kerül bemutatásra, szervező megbízottja az
érvényes blokk bemutatásáról visszaigazoló e-mailt küld a nyertes játékosnak, amelyben
megkezdődik a nyeremények átvételi módjának és a kézbesítési adatoknak az egyeztetése.
A nyertesnek az érvényes blokk bemutatást visszaigazoló e-mailtől számított 72 órán belül jeleznie
kell, hogy a nyereményét személyesen vagy kézbesítés útján kívánja átvenni. A nyeremények a
nyertes válaszlevelének kézhezvételét követő 15 munkanapon belül átadásra kerülnek kézbesítő
útján történő átvétel esetén a kézbesítőnek, személyes átvétel esetén a nyertesnek az alábbiak
szerint:
● A nyeremények személyes átvételének módja:
A nyeremények átvételére személyesen a 1025 Budapest, Törökvész út 3/a. címen előzetes
időpont egyeztetést követően, hétfőtől péntekig 10-16 óra között van lehetőség.
Amennyiben a nyertes a nyereményét személyesen, de meghatalmazott útján kívánja
átvenni, akkor a nyertes meghatalmazottja a nyeremények átvételi módjáról szóló emailben eljuttatott, átvételhez szükséges meghatalmazás kitöltött és aláírt eredeti példányát
is át kell adja az átvétel helyszínén .
Amennyiben a nyertes által a nyeremény átvételre meghatalmazott személy a
meghatalmazás vagy személyazonosító okmány nélkül érkezik az átvételre, a szervező
megbízottjának nem áll módjában a meghatalmazott részére átadni a nyereményt.
● A nyeremények kézbesítés útján történő átvételének módja:
Amennyiben a nyertes a kézbesítés útján történő átvételt választja, abban az esetben a
nyereményt szervező megbízottja futárral juttatja el a nyertes részére. Szervező
megbízottja a nyertest a megadott e-mailes elérhetőségén előzetesen értesíti, amennyiben
a nyeremény átadásra került a futár részére, és megkezdődik a kézbesítési folyamat.
Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk a pályázat feltöltése során megadott
személyes adatok (név, születési idő, e-mail cím, lakhely) valódiságát szervező megbízottja a

nyeremény átadását megelőzően – a személyazonosító okmány és lakcímkártya alapján –
ellenőrizze.
A nyertesek nyeremény átvétel helyszínére történő utazás költségeit a szervező, illetve szervező
megbízottja nem téríti meg. A nyeremény átvételéről a helyszínen átvételi elismervény készül. A
nyeremény átvételéről szervező vagy szervező megbízottja fényképet készíthet, amely fotón
megjelenik a nyertes is. szervező a fotót marketingcélokra felhasználhatja.

9.4 Tartaléknyertesek
A napi/heti tartaléknyertesek, illetve a vigaszdíjasok közül a 8.1 és 8.2 pontban részletezett
módon akkor válik jogosulttá a napi vagy heti nyereményre, illetve a fődíjra – és egyúttal az
eredeti napi/heti nyertes, illetve fődíj nyertes elveszíti jogosultságát –, ha az eredeti napi/heti
nyertes, illetve fődíj nyertes:
1. jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban leírt bármely személyi és/vagy
tárgyi feltételnek nem felelt/nem felel meg, vagy
2. a kód feltöltése során megadott személyes adatai (név, e-mailcím, lakhely, születési év)
nem valódiak, illetve azok valódiságát felhívásra hitelt érdemlően nem igazolta, vagy
3. a nyertes kiértesítésével és visszajelzésével kapcsolatos feltételeknek nem felel meg,
vagy
4. a megadott határidők valamelyikét nem tartotta be, vagy
5. a nyertesség jogosultságát igazoló blokkot nem tudja eredetiben bemutatni, vagy nem
rendelkezik vele, vagy
6. a nyereményéről lemond.
A játékos részéről bármely kötelességének elmulasztásáért szervező és szervező megbízottja
semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben bármely kötelességét a napi/heti fődíj nyertes vagy a fődíj nyertes játékos
elmulasztja, a mulasztást követő 72 óra eltelte után a napi/heti tartaléknyertes(ek), illetve
vigaszdíjasok lesznek jogosultak a nyereményre a 8.1 és 8.2 pontban meghatározottak szerin.

A tartaléknyertesek értesítése és a nyeremény átvételének folyamata megegyezik a 9.1-9.3
pontban leírt folyamattal.
A tartaléknyertesek és a vigaszdíjasok nevét a szervező megbízottjának nem kötelessége
feltüntetnie a honlapon, mindaddig amíg nyertessé nem válnak.

10. További feltételek
10.1 Jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat hatálya kiterjed a promócióra, továbbá
az abban részt vevő valamennyi játékosra. A játékos tudomásul veszi, hogy promócióba történő
kód, illetve sonkatál fotó feltöltése előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat
és adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem
hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a szervező vagy a szervező megbízottja terhére.

10.2 A promócióban az vehet részt, aki a jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban
foglalt feltételeknek megfelel. Amennyiben a játékos bármely okból nem felel meg a jelen
játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeknek, úgy a szervező,
valamint a szervező megbízottja az érintett játékost a promócióból kizárhatja, és személyes
adatai törlésre kerülnek. A játékos a promócióban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban rögzített pontokat, és azokat
feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése
tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, szervező a promócióból
kizárja. A szervező, valamint szervező megbízottja fenntartja a jogot, hogy manipuláció,
szabálytalanság, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a promócióból bárkit kizárjon, vagy a
játékosok beküldött adatait külön értesítés nélkül részben vagy egészben törölje.

10.3 A szervező, valamint szervező megbízottja jogosult arra, hogy a promócióból kizárja azt a
játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal
szemben, aki
1. a honlap feltörésével vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a promóció során
előnyhöz jutni,

2. visszaél más játékos adataival (pl. e-mailcímmel).

10.4 A szervező, valamint szervező megbízottja kizárja felelősségét a játékosok téves,
pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a játékosok vagy bármely harmadik személy
által elszenvedett károk tekintetében.

10.5 A játékos felel azért, hogy a promóció során megadott személyes adatai a valóságnak a
promóció teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező, valamint szervező megbízottja a
promóció során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű
felelősségét kizárja. Az adatok hiányosságáért és/vagy hibájáért (pl. névelírás, címelírás, emailcím elírása, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.) sem szervező, sem szervező
megbízottja, sem a lebonyolításban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem
vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak.

10.6 A szervező megbízottja a honlapra feltöltött kódokat, illetve sonkatál fotókat
megvizsgálhatja, hogy azok a jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelnek-e. A nem megfelelő kód feltöltéseket a szervező megbízottja külön
értesítés nélkül törli.

10.7 A játékosok a kód és a sonkatál fotó honlapra való feltöltésével a jelen játékszabályzat
és adatvédelmi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

10.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozatban
foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa,
felfüggessze vagy megszüntesse. A módosításokat vagy a megszüntetés tényét a promóció
honlapján közzéteszi.

10.9 Szervező és szervező megbízottja tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a –
jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben – a nyeremények esetleges hibáiért
kizárják a felelősségüket.

10.10 A kódok nyomtatási hibáiért a szervező és a szervező megbízottja, valamint az azokat
előállító cégek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a
felelősségüket.

10.11 A bármilyen módon hamisított kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a
promócióban, beleértve a kódok bárminemű manipulációját is. A promócióban résztvevő kódok
érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a szervező döntése az irányadó.

10.12 A játékos tudomásul veszi, hogy a promóció technikai infrastruktúrájának tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, valamint ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn, valamint szervező
megbízottján kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező a
játékosok e-mailszolgáltatójának rendszeréből adódó problémákért (beleértve a kézbesítetlen emaileket is) semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező és szervező megbízottja minden jogot fenntart magának a honlappal kapcsolatban. A
honlap használata közben esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért,
adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű
felelősséget, sem a szervező, sem a szervező megbízottja nem vállal.
A szervező, valamint szervező megbízottja az e bekezdésben írtakból fakadóan a promócióval
kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

10.13 A nyereményekhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettséget teljes körűen a
szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzata
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

11. Adatvédelem
11.1 A promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A promócióban
való részvétel előfeltétele ugyanakkor egyes személyes adatok megadása, valamint az
adatkezeléshez történő hozzájárulás, amelyhez a kód beküldésekor kell megadja a kifejezett,
egyértelmű és határozott hozzájárulását a honlapon az erre vonatkozó nyilatkozatra utaló
csúszkajel beállításával. A promócióban való részvételnek nem feltétele a regisztráció során a
marketing célú hozzájárulás megadása.

11.2 Adatkezelők és adatfeldolgozó
A promóció szervezője, egyben a promóció során megadott személyes adatok adatkezelője:
Intersnack Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1.) (a továbbiakban:
ADATKEZELŐ)
Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából a szervező megbízottjaként a Carbon Group
Communication Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 3/a.) (a továbbiakban:
ADATFELDOLGOZÓ).
Adatkezelő és adatfeldolgozó azon szervezeti egységeinek munkavállalói, akik a promócióhoz
kapcsolódóan feladatot végeznek, megismerhetik a promóció során rögzített adatokat, és azokat
a szabályozással összhangban kell kezeljék.

11.3 Adatkezelés célja a promóció lebonyolítása, konkrétan:
1. a nyereményekre való jogosultság megállapítása, a nyertesek személyazonosságának
ellenőrzése,
2. a nyeremények szervezése és átadása,
3. a nyeremények átadásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése,

4. a nyertesek nevének és lakhelyének (kizárólag a település megnevezés) közzététele a
honlapon,
5. illetve külön hozzájárulás esetén az e-mailcímek marketing célú megkeresésekhez
való felhasználása a promóciót követően.

11.4 Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre az összes játékos esetén:
1. név,
2. lakhely (település),
3. e-mailcím,
4. születési év,
5. e-mailcím marketing célú felhasználása külön hozzájárulással.

11.5 Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a nyertesek esetén:
1. név,
2. lakcím,
3. születési hely, év, hó, nap,
4. anyja neve,
5. személyi igazolvány szám,
6. fényképfelvétel,
7. videófelvétel.

11.6 Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (technikai adatok, honlap látogatás
adatai)
1. dátum, időpont,
2. játékos számítógépének IP-címe,
3. meglátogatott oldal címe,
4. böngésző és operációs rendszer típusa,

5. Google Analytics cookie (süti).
A promóció honlapja automatikusan rögzíti a fenti adatokat. Az így rögzített adatok egyéb
személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze és nem alkalmasak a felhasználók egyedi
azonosítására. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, továbbá célja a honlap
működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

11.7 Adatok kezelésének jogalapja
Játékosok jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása, amit játékos jelen
játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat elfogadásakor ad meg (az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a)
pontja, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi
rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja).
Az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az adatkezelők a vonatkozó
adójogszabályok (különösen a személyi jövedelemadóról és az adózás rendjéről szóló törvények
(1995. évi CXVII. törvény és 2003. évi XCII. törvény) alapján és szerint kezeli.

11.8 Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő és adatfeldolgozó a játékosok személyes adatait a cél megvalósulásáig, illetve a
hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig kezeli (amelyik előbb
következik be). Ez alól kivétel azon játékosok e-mailcíme, akik külön hozzájárultak a marketing
célú megkeresésekhez a regisztráció során, ahol a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek
kezelésre az e-mailcímek.
Nyertesek esetén adatkezelő a személyes adatokat 6 évig kezeli és a kötelező, jogszabályon
alapuló (jelen esetben az adókötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó) adatkezelés esetén az
adatok törlését fődíjnyertes érintett nem kérheti, arra a jogszabály szerinti megőrzési idő
vonatkozik.
adatfeldolgozó a személyes adatokat a cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig kezeli (amelyik előbb következik be), ezt

követően azokat törli vagy kötelező, jogszabályon alapuló (jelen esetben az adókötelezettség
teljesítéséhez kapcsolódó) adatkezelés vonatkozik, azokat a szervezőnek mint adatkezelőnek
megfelelő biztonsági intézkedések mellett átadja, saját körében tovább azokat semmilyen
formában nem tárolja.

11.9 Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított
adatbázisban tárolja. Az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus
programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai, valamint
folyamatmegoldásokkal védi. Az esetleges adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza
és rögzíti..

12. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
12.1 A személyes adatok tekintetében játékosok mint érintettek a saját személyes adataik
vonatkozásában az adatkezelőtől:
1. tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről;
2. a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés kivételével kérelmezhetik személyes adatai
törlését vagy zárolását (zárolás alatt az adat megjelölése értendő további kezelésének
korlátozása céljából);
3. tiltakozhatnak a személyes adat kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában [1] meghatározott
esetben.

Tájékoztatás iránti kérelmét az adatkezelőhöz (postacímen: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2, emailben az info@papaihus.hu címen) nyújthatja be. Adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az érintett erre irányuló
kérelmére, írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás csak a jogszabályban meghatározott
esetekben tagadható meg.

12.2 Adatkezelés visszavonása
Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását (ideértve az adatok törlését és zárolását) az
alábbi címre küldött nyilatkozattal vonhatja vissza:
1. postai úton: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.
2. elektronikusan: info@papaihus.hu

A nyilatkozatban a néven kívül az e-mailcímet és lakcímet is szükséges feltüntetni a
beazonosíthatóság érdekében.

12. 3 Ha az adatkezelő az érintett zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az adatkezelő az adatkezelés elleni tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelőnek a
döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett
– a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz
fordulhat.
Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogainak megsértése esetén az adatvédelmi
hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Tel.szám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: www.naih.hu), illetve a bírósághoz is fordulhat. A per
az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Játékos a fentiek szerinti tartalommal adja meg adatkezelési hozzájárulását.

13. Játékosok érdekeit védő szabályok

A nyeremények átadásával kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák
rendezése érdekében játékos a szervező megbízottjához (Carbon Group Communication Kft.hez) fordulhat írásban a következő e-mailcímen: info@sonkaszepsegverseny.hu
A promócióban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.
Szervező és szervező megbízottja kijelentik és vállalják, hogy amennyiben valamely
nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a játékosokkal
elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.
Bármilyen, a szervező megbízottja és a játékos között esetlegesen felmerülő vitás kérdésben a
szervező döntése az irányadó.

Budapest, 2019. március18.

[1] 21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

