Nádudvari Élelmiszer Kft.
„Nádudvari termékekkel Campus Fesztivál napijegyet nyerhet!” elnevezésű nyereményjáték
Privát üzletlánc üzletekben
Játékszabályzata

1. A játék szervezője:
A Nádudvari Élelmiszer Kft. (székhely: 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1., cégjegyzékszám: 0909-003140, a továbbiakban: Szervező) „Nádudvari termékekkel Campus Fesztivál napijegyet
nyerhet!” elnevezéssel nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) hirdet.

2. A Játékban résztvevő személyek:
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező
természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki a Privát Üzletlánc bármely üzletében
legalább 1 db Nádudvari terméket vásárol, majd a Játék időtartama alatt, az 5. pontban
foglaltaknak megfelelően, elküldi Pályázatát.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Szervező megbízásából eljáró gazdasági
társaság vezető tisztségviselői, tagjai, alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (a közeli
hozzátartozó fogalmát a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja tartalmazza), nem vehetnek részt továbbá az
annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli
hozzátartozói, továbbá azok a személyek, aki a regisztráció során nem a valóságnak
megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet, és/vagy hatósági
igazolvánnyal igazolható lakcímet adnak meg. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében
teljesen, vagy a tárgyi nyereményjáték körébe tartozó ügycsoportban részlegesen korlátozott,
úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a
nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra
csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen
Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes
képviselője jogosult.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és
elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
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3. A Játék időtartama :
A Játék 2017. június 29. 08:00 órától 2017. július 9. 24:00 óráig tart.

4. Sorsolás és nyeremények:
Nyereményre jogosult, aki a Játék megkezdését megelőzően kisorsolt titkos, nyerő időpontok
(5 db időpont, nap, óra, perc és másodperc szerint) eltelte után elsőként küldi be a Pályázatát.
A sorsolás időpontja: 2017. június 15.
A sorsolás módja: gépi sorsolás.
A sorsolások helyszíne a fent említett időpontban közjegyző jelenlétében: Nádudvari
Élelmiszer Kft., 4181 Nádudvar, Gutenberg u. 1.
A blokknak egyértelműen kell azonosítania a Játékban résztvevő termék vásárlását. A
blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Nádudvari
termék megnevezésének (pénztárgép által rányomtatva) és mennyiségének, a vásárlás pontos
dátumának és időpontjának, valamint a blokk kódjának. Amennyiben a blokkon a márka nincs
megnevezve, csak a termék, akkor a Játékos írassa a pénztárossal az adott termék mellé a
Nádudvari márkanevet és pecsételtesse le azt.

5. A játék menete:
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a vásárlást követően a fogyasztó a
nadudvari.com/nyeremenyjatek weboldalon keresztül elküldje nevét, e-mail címét,
telefonszámát, a vásárlás helyét (település és üzletlánc neve), a vásárlás idejét (év, hónap, nap,
óra, perc), valamint a blokkon szereplő blokk kódot (a jelen Játékszabályzatban úgy is, mint
Pályázat) a Szervező részére. Egy vásárlást igazoló blokkot csak egy alkalommal lehet
felhasználni, még abban az esetben is, ha több, a Játékban résztvevő Nádudvari termék
vásárlására került sor. A vásárlás legkorábbi dátuma 2017. június 25. napja lehet.
A blokk kód a nadudvari.com/nyeremenyjatek weboldalon található, „Példa a blokk kódjának
elhelyezkedésére” elnevezésű ábrán megjelölt blokk kódot (mely általában az ún. AP szám)
jelenti.
A Játékos abban az esetben nyerhet a promóciós időszakban az előre meghatározott titkos,
nyerő időpontokban, ha a kisorsolt, titkos időpont után elsőként küldi be a Pályázatát.
A nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítjük és a nyereményük átvételével
kapcsolatosan is tájékoztatjuk.
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6. Nyeremények átadása illetve átvétele:
A nyertes Játékos személyének megállapítása után a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb 5
napon belül, telefonon vagy e-mailen keresztül értesíti a nyertes Játékosokat a nyeremény
átvételének részleteiről. A nyertes Játékos a nyereményét kizárólag a feltöltött kódszámú és a
vásárlást igazoló, teljes terjedelmében olvasható blokknak, vagy ezen blokk másolatának
beküldését követően veheti át, melyet az első, Szervező általi értesítésben foglaltaknak
megfelelően kell az értesítés napjától/keltétől számított 5 napon belül postán vagy
elektronikusan (.jpg, vagy .pdf formátumban) megküldeni a Szervező részére. Postai cím:
Nádudvari Élelmiszer Kft. 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1.
E-mail cím:
nadudvarijatek@nagisz.hu. A nyertes Játékosok az eredeti, nyertes blokk(ok) megőrzésére
kötelesek, és a Szervező külön kérésére abban az esetben is kötelesek az eredeti blokkot
postai úton is megküldeni a Szervező postacímére, amennyiben a vásárlást korábban postai
úton másolati blokkal, vagy pedig elektronikus úton igazolták.
A nem nyertes játékosokat Szervező külön nem értesíti.
Amennyiben a nyertessel a szervező önhibáján kívül 8 naptári napon belül nem tudja felvenni
a kapcsolatot, a Szervező a Nyertes Játékost kizárhatja a Játékból.
A Szervező, a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, illetve Játékost,
melynek vonatkozásában a beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert
a Pályázatán feltüntetett személyes illetve egyéb adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a
Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi
feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli,
a Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, ebből adódóan a kézbesítés elmaradásáért vagy annak
késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a nyertes Játékos kizárására a fentiek szerint sor kerül, úgy a nyereményt az
előre meghatározott titkos, nyerő időpont után másodikként beküldő Pályázó kapja meg, a
jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint.
A nyeremények pénzre át nem válthatók. A nyereményhez kapcsolódóan a nyertes
Játékosokat adófizetési kötelezettség nem terheli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a
díjak személyes átvételéből eredő utazás költségei) a nyertes Játékost terhelik.

7. Egyéb rendelkezések
Azáltal, hogy a Játékos nevét, telefonszámát, e-mailcímét tartalmazó Pályázata a megadott
címre elküldésre kerül illetve az a Szervezőhöz beérkezik, a Játékos feltétel nélküli
beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve nyilvánosságra kerüljön, továbbá,
hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja.A Játékos az Adatvédelmi
törvény értelmében kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek, hogy a Játékban történő
részvételével összefüggésben átadott személyes adatait a Játékidőn túl feldolgozza annak
érdekében, hogy Szervező következő promóciójáról, vagy egyéb eseményéről számukra
értesítést küldhessen. A Játékos bármikor jogosult kérni, hogy adatai a nyilvántartásból
törlésre kerüljenek a Szervező, azaz a Nádudvari Élelmiszer Kft. címére (4181Nádudvar,
Gutenberg u.1.) küldött nyilatkozatával.
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A Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy
késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget
nem vállal.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a nadudvari.com/nyeremenyjatek weboldalt, illetve
az azt működtető szervert, a kiszolgáló hálózatot illetve a telefonhálózatot ért támadások
esetére. Ennek megfelelően, amennyiben a weboldalt, illetve szervert, a kiszolgáló hálózatot
illetve a telefonhálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
(különösen, de nem kizárólagosan nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat) illetően,
úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja továbbá a
felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam
alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor vállalja, hogy haladéktalanul
megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja,
illetve megszüntesse.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy ezt a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
A Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek, illetve jelen
Játékszabályzat megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a
Játékosok a nadudvari.com/nyeremenyjatek oldalon értesülhetnek.
Adatvédelmi tájékoztatás
Szervező a Játékosok (a továbbiakban úgy is, mint Érintett(ek)) személyhez fűződő jogait
tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően kezeli.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
neve: Nádudvari Élelmiszer Kft. .
székhelye: 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1.
cégjegyzékszáma: 09-09-003140
adószáma: 11156026-2-09
telefon: +36 54 480 633
fax: +36 54 480 624
email: nadudvari@nagisz.hu
adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-121864/2017
Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes
adatszolgáltatás).
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Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja
szerinti önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja, hogy a Játék során a nyeremények a résztvevők között kisorsolásra, és a
nyertes Játékosok részére átadásra kerülhessenek.
Szervező kijelenti, hogy csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, amelyeket
törvény előír, illetve amelyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá amelyek a Játékban való
részvételhez, valamint a nyeremények kifizetéséhez feltétlenül szükségesek.A Nádudvari
Élelmiszer Kft. a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelés időtartama: 2017. június 12. 08:00 órától legkésőbb 2017. december 31.
napjáig.
Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettek jogai:
Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
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;
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b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja (Infotv. 21. § (2)).
Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az Érintett az adatkezelőnek az Infotv. 21. § (2) bekezdés alapján meghozott döntésével
nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az Infotv. 21. § (2) bekezdés szerinti határidőt
elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az Érintett tiltakozása miatt
nem kapja meg, az Infotv. 21. § (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15
napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ban meghatározott
módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az Érintettet is perbe
hívhatja.
Ha az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő
felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az
adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének
kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő
a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon
belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az Érintettet is perbe hívhatja.
Az adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Bírósági jogérvényesítés
Az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

