RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A
PALOMA PÉNZ-VISSZAFIZETÉSI PROMÓCIÓ 2018 JÁTÉKHOZ

A Játékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti és ezzel a Játékos vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.
1.

A Játék szervezője, lebonyolítója és megbízottja
a.

b.

2.

A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő országos fogyasztói promóciós játék („Játék”) szervezője és lebonyolítója a Jacobs Douwe
Egberts Hu Zrt. (székhely:1123 Budapest, Alkotás utca 50.; cégjegyzékszám: Cg. 0109-974439; „Szervező”).
A Játék lebonyolításában a Szervező megbízottjaként közreműködik továbbá a HTX Advertising & Event Kft. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 216/B.; levelezési cím:
1036 Budapest, Lajos utca 74-76.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-208525; vagy „Megbízott”).

A promóció leírása

Paloma – Pénz-visszafizetési Garancia
Tegye próbára a Paloma kávét most pénzügyi kockázat nélkül! Vásároljon bármilyen
Paloma 225 g-os kiszerelésű terméket most pénz-visszafizetési garanciával! Ezt követően regisztráljon a www.szeretlekpaloma.hu weboldalon , adja meg a szükséges adatokat, és mondja el véleményét
a Paloma termékről. Amennyiben nem elégedett, minden Paloma 225 g-os ízvariáns esetén egy alkalommal visszakapja a megvásárolt 225 g-os Paloma termék árát, mert a Jacobs Douwe Egberts Hu
Zrt., mint Szervező a promóció időszakában pénz-visszafizetési garanciát vállal.

3.

A Játék időtartama

A Játék 2018. augusztus 01. 00:00–tól 2018. október 31. 23:59-ig tart.
A Játékban csak a 2018. augusztus 1. és 2018. október 31. között megvásárolt Paloma 225g-os kiszerelésű termékekkel lehet regisztrálni.

4.

Részvételi feltételek

A játékban kizárólag azon Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (azaz pl. kiskereskedők nem vehetnek részt a Játékban) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, és aki megvásárol minimum 1 db Paloma terméket az alább felsorolt ízvariánsok közül bármely üzletben. Amennyiben nem elégedett a termékkel a vásárló, regisztrálnia kell a Játék időtartama
alatt (2018. augusztus 01. – október 31. között) a www.szeretlekpaloma.hu weboldalon a Szabályzatban rögzített feltételek betartásával és személyes adatainak (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám,
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jelszó, AP kód és a vásárlás időpontja) megadásával. Továbbá a regisztrációt követően a regisztrált
játékosnak („Játékos)”, értékelnie kell a megvásárolt terméket, el kell mondania írásban a véleményét a termékről a megadott helyen, és a Paloma termék vásárlását igazoló blokkot a jelen szabályzatban rögzítettek szerint postai úton meg kell küldenie a HTX Advertising & Event Kft címére: 1036
Budapest, Lajos u. 74-76. 5.em.címre. ("Pályázat") .

5.

Hogyan lehet Pályázni?

5.1. A Játékban szereplő termékek:





Paloma Classic 225g
Paloma Karaván 225g
Paloma Espresso 225g
Paloma Merido Aroma 225g

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt maximum négy, különböző Paloma termék vásárlásával
pályázhat a pénz-visszatérítésre. Egy vásárlással csak egyszer lehet pályázni. Azonos vásárlásokon
alapuló több Pályázat esetén a korábban feltöltött Pályázat minősül érvényesnek.
5.2. Regisztráció
A Játékban részt vevő Játékosnak a Paloma termék megvásárlását követően a
www.szeretlekpaloma.hu internetoldalon regisztrálnia kell magát a személyes adatainak (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó) megadásával.
A Résztvevőnek a Regisztráció véglegesítéséhez az „Elfogadom a Szabályzatot, és az annak részeként megismert adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételekkel hozzájárulok adataim kezeléséhez.”
szövegű jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten el kell fogadnia a Játék Szabályzatát.
A Regisztráció során megadott hibás adatokból kifolyólag keletkező hibákért, károkért a Szervező és
a Megbízott nem tartozik felelősséggel.
5.3. Mondja el véleményét
Továbbá a garancia érvényesítésének feltétele, hogy a Játékos az elégedetlensége miatt a weboldalon
válassza ki a megvásárolt terméket, majd értékelje a terméket és a megfelelő rublikájában nyilatkozzon róla, és megadja a vásárlást igazoló blokk AP kódját, illetve a vásárlás időpontját. Amennyiben
egyszerre több féle Paloma termékről kíván véleményt mondani, akkor az Új termék feltöltése gombbal ezeket megteheti. Az értékelés befejeztével a Pénz-visszaigénylés gombra kattintva elindíthatja a
pénz-visszaigénylés folyamatát.
5.4. Blokk visszaküldése
A Játékos a sikeres online regisztráción és a termékértékelésen túl köteles a Paloma termék
vásárlását igazoló tételes blokk eredeti példányát legkésőbb 2018. november 02. feladási dátummal
postára adni, a következő postacímre: „Paloma pénz-visszafizetési promóció” HTX Advertising &
Event Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. 5em.
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A pályázati borítékon olvashatóan fel kell tüntetni a pénz-visszafizetési garanciát érvényesíteni kívánó személy nevét és lakcímét, amellyel regisztrált a www.szeretlekpaloma.hu oldalon. Amennyiben a személy neve és lakcíme nem beazonosítható, abban az esetben a pénz-visszaigénylést nem
áll módunkban elfogadni.
5.4.1. Pályázat (AP kód beküldése) gyűjtőblokk esetén
Amennyiben a Játékos olyan boltban vásárol, ahol gyűjtőblokkot adnak, ott a vásárló Játékosnak kérnie kell, hogy a pénztáros írja rá a gyűjtőblokkra, hogy vásárolt Paloma terméket, hány darabot és
melyik típusból, pecsételje le a cég pecsétjével, és írja alá a pénztáros. Majd ezt a lepecsételt gyűjtőblokkot kel beküldeni a pályázáshoz.

5.5. Pénz-visszaigénylések feldolgozása
A Szervező jogosult a Pályázat valóságát, érvényességét, meglétét ellenőrizni. A blokkon/számlán
bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, illetve bármely adat olvashatatlanná tétele vagy
valótlan illetve hiányos adatközlés esetén a pénz-visszafizetési garancia nem érvényesíthető.
Az elküldésre kerülő blokkokat a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül vizsgálja meg a Szervező Megbízottja.
5.6. Pénz visszatérítés folyamata
Amennyiben a Szervező vagy Megbízottja úgy ítéli meg, hogy a fent leírt Játék feltételeinek a beküldött blokk és a regisztráció megfelelt, úgy a Szervező Megbízottja a blokkon a Paloma termék áraként
feltüntetett összeget további 20 munkanapon belül postai úton (belföldi postautalvánnyal) juttatja el
a Résztvevőnek.
A Szervező és a Megbízott kizárja felelősségét azzal kapcsolatban, ha a postás nem tudja kézbesíteni
az utalványt (készpénzre beváltható). Ilyen esetben a postai alkalmazott egy értesítőt hagy a megadott
címen, melyen be van jelölve, hogy az utalványt (készpénzre beváltható) melyik postán tudja átvenni
a Résztvevő, és hogy 10 napos az őrzési határidő. Ha a megadott határidőn belül a Résztvevő nem
veszi át a pénzt, akkor annak összege visszakézbesítésre kerül a HTX Advertising & Event Kft részére.
6.
A Játék lebonyolítása
A Játék internetes szolgáltatását Szervező a HTX Advertising & Event Kft. (1036 Budapest, Lajos
utca 74-76. V. emelet) lebonyolításában biztosítja (továbbiakban: Szervező megbízottja).
A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (hibás adatokkal való regisztráció, hibás blokk stb.) a Szervező és a Szervező megbízottja a Résztvevők felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az info@szeretlekpaloma.hu e-mail címen
ad.
A Szervező, valamint a Szervező megbízottja nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési
igényt vagy jogi utat a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett
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sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget.
7. Adatvédelem – Adatkezelési tájékoztató, Hozzájáruló nyilatkozat
Minden Résztvevő a nevező a regisztrációval és a Pályázat elküldésével egy időben az alábbi nyilatkozatot teszi:
7.1. Kijelentem, hogy a Játékra regisztrálás során a Szervezők által kért és általam rendelkezésre
bocsátott információk egy része a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezései, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 3. § 2. pontja, értelmében „személyes adat”-nak minősül.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való
hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
helye

Promóció le- www.szeretlekpaloma.hu
bonyolítása

Adatfeldolgozó
szervezet

Személyes ada- Tárolás ideje
tok fajtája

HTX Adverti- név, lakcím, esing & Event mail cím, teleKft.
fonszám,
APkód, jelszó
eClick
Apps sütik, IP cím, erKft.
ror logok

Weboldal fej- www.szeretlesztése
és lekpaloma.hu,
weboldal tárüzemeltetése
helye
Hírlevél külJacobs Douwe
dése
Egberts
Hu
Zrt.
Teljesítmény www.szeretGoogle Inc.
mérése (GA) lekpaloma.hu
info@szeretle HTX AdvertiKapcsolattar- kpaloma.hu
sing & Event
tás a JátékoKft.
sokkal

A törlés kéréséig, de
legfeljebb a Játék lebonyolítását követő 3 hónapig
Cél teljesüléséig

név, e-mail cím

A törlés kéréséig

sütik, IP cím

Cél teljesüléséig

A küldő által Cél teljesüléséig
megadott adatok
(e-mail cím, lakcím,telefonszám,
név)

Kijelentem, hogy a Játékra regisztrálás során a részemre megadott részletes előzetes tájékoztatást
követően személyes adataimat kifejezetten, egyértelműen és önkéntesen abból a célból bocsátottam
a Szervezők, mint adatkezelők rendelkezésére, hogy azt a Játék folyamán a Játékkal összefüggésben
a
Szervezők
a
Játék
lebonyolítása
érdekében
felhasználhassák.
Tudomásul veszem, hogy résztvevőként köteles vagyok hiteles adatokat megadni a pályázás során.
Amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be, köteles vagyok ezeket aktualizálni a
változást követő 2 munkanapon belül. Amennyiben hamis vagy hiányos adatokat adtam meg, a Szervezők a nevezést minden értesítés nélkül törölhetik.
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7.2. A Játékra regisztrálással elismerem, hogy adatszolgáltatásom önkéntes, határozott, egyértelmű,
és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezett önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy
a
Szervezők,
mint
adatkezelők
a
megadott
adataimat
(i) a Játék szervezése érdekében rögzítse, feldolgozza, megőrizze és kezelje a Játék időtartama alatt;
(ii) azt 3. személy részére az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében továbbítsa, illetve más
adatfeldolgozóval feldolgoztassa;
(iii) a velem való kapcsolattartás,
(iv) továbbá hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás céljából.
A fenti adatkezelésekhez kapcsolódó rendelkezések:
Az adatkezelés célja: A megadott személyes adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a versenyzők a versenyre regisztrálhassanak, a Szervezők a Játékot lebonyolíthassák és a résztvevőkkel
kapcsolatot tarthassanak.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR alapján az önkéntes hozzájárulás, és az információszabadságról
és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. 5.
Az adatkezelés alapelvei:
A Szervező, mint adatkezelő minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jut hozzá, bizalmasan
és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A jelentkezési lapon az adatok megadása
önkéntes, és az adatkezelés a Játék bármelyik fázisában visszavonható az alábbi címen: angologitarok.blog.hu/dreherfesztfelfedezo (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont
Az adatkezelés időtartama: 2019. január 31 – legfeljebb a Játék lezárultát követő 3 hónapig. Kivéve
DM hírlevél esetén, ahol az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig (törlés kéréséig).
A Játékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadom a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint
kifejezetten ok ahhoz, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adataimat a megadott
célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek nem adja át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót
nem vesz igénybe, az adatokat nem továbbítja, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.
A regisztrálással ahhoz is hozzájárulok, hogy személyes adataimat a Szervezők, mint adatkezelők
alkalmazásában álló személyek megismerhessék.
Tudomással bírok arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről,
azokba bármikor betekinthetek, valamint kérhetem azok helyesbítését, törlését, korlátozását.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése nem mentesít a betartásra
vonatkozó kötelezettség alól.
7.3. Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért)
a Szervezők felelősséget nem vállalnak. A Szervezőket tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha
szándékos, vagy gondatlan magatartásomból eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adtam meg.
7.4. Adatkezelő és adatfeldolgozó
A Játékban való részvétel keretében a Játékos által önként megadott, illetve hozzájárulásával felvett
személyes adatok (ideértve különösen a Regisztráció során megadott, személyes adatok) kezelését a
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Jacobs Douwe Egberts Hu Zrt. (Szervező) (adatait és elérhetőségét lásd az 1.1. pontban) mint adatkezelő végzi.
Emellett az adatkezelő megbízásából és utasításai alapján az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai feladatokat a HTX Advertising & Event Kft. (Megbízott) (adatait és elérhetőségét lásd az 1.b. pontban) mint adatfeldolgozó látja el.
7.5. A Játékos hozzájárulása
A Játékos a Regisztráció során a jelölőnégyzet bejelöléssel a jelen Szabályzat, különösen annak 6.
pontja (adatkezelési tájékoztató) útján biztosított – egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson
alapuló, önkéntes és kifejezett – hozzájárulását adja az általa megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatainak a Szervező, illetve a Megbízott általi, a Szabályzatban foglalt feltételek mellett történő,
(1) a Játékkal összefüggő célú kezeléséhez; illetve
a Játékkal összefüggő célú adatkezelés keretében adatainak a Nyereményátadással kapcsolatos kapcsolatfelvétel, azonosítás, egyeztetések és kapcsolattartás, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás céljára történő, továbbításához (adattovábbítás), valamint ahhoz, hogy átvett adatait a
megjelölt célok érdekében, az azok megvalósulásához szükséges időtartamig és mértékben az átvevő
kezelje; továbbá
(2) Direktmarketing célú kezeléséhez.
A Játékos hozzájárulása egyértelmű és kifejezett, önkéntes hozzájárulásnak minősül, mely ugyanakkor bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
A Szervező a Játékos által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes adatokat nem használja fel a Játékos hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a Szabályzatban foglalt
feltételek mellett teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen
hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán
kötelező.
Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb okból történő megszüntetését követően a Szervező, illetve a Megbízott a Játékos adatait törli. Amennyiben a
Direktmarketing célú adatkezelés megszüntetésére arra tekintettel kerül sor, hogy ezt a Játékos az
adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásával kérelmezi, úgy a Szervező egyúttal gondoskodik a Játékos nevének és minden egyéb személyes adatának a hírlevél listáról való törlése, valamint név- és lakcímadatainak DM Adatkezelési tv. szerinti tilalmi listára történő felvétele iránt, és
mindezek megtörténtéről írásban tájékoztatja az érintett Játékost.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,
amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosat.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Pénz-visszafizetési garancia érvényesítését megelőzően kérelmezi (kivéve, ha
csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos
tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához
szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
7.6. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Szervező, mint adatkezelő a Játékos kérelmére az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és
az Info törvényben foglaltaknak megfelelően
(1)
tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről
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(2)
(3)
(4)
(5)

kérheti adatai helyesbítését, törlését (elfeledtetését)
tiltakozhat adatai kezelése ellen
kérheti az adathordozhatóságot
jogorvoslatot kérhet (NAIH, bíróság).

8. Vegyes rendelkezések
8.1. A Játéknak a Regisztrációval, Kódfeltöltéssel és sorsolásokkal kapcsolatos informatikai hátterét,
valamint ezek lebonyolítását a HTX Advertising & Event Kft, mint Megbízott (adatfeldolgozó) végzi;
ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a info@szeretlekpaloma.hu
e-mail címre küldhetők.
8.2. A Szervező a Játék lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.
8.3. A Játékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a www.szeretlekpaloma.hu internetes oldalon.
8.4. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
8.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező www.szeretlekpaloma.hu weboldalon is közzéteszi.
8.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a www.szeretlekpaloma.hu honlap (online felület) teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Megbízotton kívülálló tényező,
mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint
a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Megbízott az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
8.7. A Szervező, illetve a Megbízott kizárja a felelősségét minden, a www.szeretlekpaloma.hu honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért
támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló
hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Megbízott semminemű felelősséget nem vállal.
8.8. A Szervező, illetve a Megbízott kizárják a felelősségüket a www.szeretlekpaloma.hu honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
8.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják
azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam
program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
Budapest, 2018.07.31.

Jacobs Douwe Egberts Hu Zrt.
Szervező/adatkezelő
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