
JÁTÉKSZABÁLYZAT
Szédületesszülinapinyereményjáték

1.Ajátékneve,szervezője
JelenszabályzatvonatkozikaSPARMagyarországKereskedelmiKft.(továbbiakban:SPAR)
általkezelt,karbantartottwww.nyeremenyjatek.spar.huweboldalonfutó„Szédületesszülinapi
nyereményjáték”elnevezésűjátékára,azalábbifeltételekkel.

2.Ajátékbanrésztvevőszemélyek
A Játékban részt vehet minden - internet-felhasználó - természetes személy,aki
Magyarországontartózkodásivagylakóhellyelrendelkezik(atovábbiakban:Játékos),illetve
Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel.
Amennyibenajátékosvagynyertescselekvőképességébenkorlátozott,úgyanyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre,valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjévelegyüttjogosult.Amennyibenajátékosvagynyertescselekvőképtelen,úgy
nevébenkizárólagtörvényesképviselőjejárhatel.(Elváltszülőkeseténaszülőifelügyeleti
jogotgyakorlószülő,aképviseletijogterjedelmévelkapcsolatosszülőkközöttivitaeseténa
Játékos automatikusan kizárásra kerül.)A Játékban NEM vehetnek részta Szervező
tulajdonosai,vezetőtisztségviselőiésazokPtk.szerintiközelihozzátartozói,valamintegyéb,
alebonyolításbanközvetlenülközreműködőcégektulajdonosai,vezetőtisztségviselőiés
azokPtk.szerintiközelihozzátartozói.AJátékosajelenjátékbanvalórészvétellelelismeri,
hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot,és aztfeltételnélkülelfogadja.
AmennyibenaJátékosaJátékszabályzatotvagyannakbármelyrendelkezésétnem fogadja
el,valamintazzalkapcsolatbankifogástemel,aJátékbannem jogosultrésztvenni,illetvea
Játékbólautomatikusankizárásrakerül.AJátéklebonyolítása,illetveazabbanvalórészvétel
ajelenJátékszabályzatszerinttörténik.AmennyibenaJátékszabályzatvalamelykérdéstnem
szabályoz,úgyahatályosjogszabályokvonatkozórendelkezéseitkellalkalmazni.

3.AJátékleírása,menete

- Ajátékkezdeténekidőpontja:2021.május13.8.00óra.
- Ajátékzárásánakidőpontja:2021.június2.24.00óra.

Apromócióbanmás-mástermékekvesznekrészt2021.05.13–05.19.,2021.05.20–05.26.
és2021.05.27–06.02.között.Apromócióbanrésztvevőtermékekmegtalálhatókazaktuális
SPAR ésINTERSPAR szórólapokban,illetveawww.nyeremenyjatek.spar.huweboldalona
játékidőtartamaalatt.A hetinyereményeksorsolásábavaló bekerülésheza3megadott
időszakban(2021.05.13–05.19.,2021.05.20–05.26.és2021.05.27–06.02.)avásárlásnak
ésablokk/számlafeltöltésnekismegkelltörténnie.
MinéltöbbblokkottöltfelegyJátékos,ill.egyblokkonminéltöbbpromóciósterméktalálható,
annálnagyobbesélyevanhetinyereménytnyerni.

MindenmagyarországiSPAR,INTERSPAR,CitySPAR,SPARpartnerüzletekbentörténő,illetve

aSPAROnlineshopfelületen(https://www.spar.hu/onlineshop/)leadottésteljesített,adott
időszakalattpromócióstermékettartalmazóblokkésmegfizetettszámlarésztveheta
játékban.

Blokkokérvényesfeltöltéséhezazalábbiadatokmegadásaszükséges:vásárláspontos
dátuma(év,hónap,nap),APkód(pl.12345678–maximum 8számjegyegybeírva,szóközés
egyébelválasztásnélkül),TRSZ szám (pl.1234567890– maximum 10számjegybőlálló
számsor).

SPAROnlineShopbantörténővásárláseseténaszámlaérvényesfeltöltéséhezazalábbi
adatokmegadásáravanszükség:aszámlánszereplőrendelésszám (BH12345678–2betű
és8számjegyegybeírva,szóközésegyébelválasztásnélkül),aszámlakelte(év,hónap,
nap),ésaszámlasorszáma(Pl.012346789,összesen10dbszámjegy).



Egyblokkadat(APkód,TRSZszám stb.)ésazonlineshopfelületenleadottmegrendelés
soránkiállítottszámla(rendelésszám,számlakelte,számlasorszáma)érvényesencsak
egyszertölthetőfel.Amennyibenolyanblokkot/számlátkívánvalakifeltölteni,amelymár
regisztrálásrakerült,aJátékbankizárólagazelőszörfeltöltöttregisztrációminősülérvényes
pályázatnak.
Ajelenpontbanfelsoroltadatokpéldakéntkerültekmegjelölésre,kérjük,azokatnetöltsefel!

Hibásanmegadottvagyvalótlanadatokeseténablokk/számlaregisztrációnem érvényes.A
Játékosoknakavásárlástigazolóblokkjaikat/számláikatmegkellőrizniük,mertnyertesség
eseténanyereményátvételénekfeltételeazeredetiéssértetlenblokkok/számlákleadása.
Elvesztettsérültblokkért/számlákért,tévesadatfeltöltésértaSPARnem vállalfelelősséget,
ablokkok/számlákutóbbnem pótolhatók.
Szervező fenntartja a jogot,hogy a feltöltöttblokkok / számlák valódiságát és a
megrendelésekkiszállítástkövetővégösszegétéstartalmátellenőrizzeésecélbólafeltöltött
blokkadatokatésaszámlátkiállítóSPARMagyarországKft./franchiseüzleteseténaz
üzletetműködtetőjogiszemélyrészéreablokkvagyaszámlaadatainakellenőrzésecéljából
megküldje.Amennyibenafeltöltöttblokk,vagyszámlaadatbármelyikenem egyezikazazt
kiállítójogiszemélynyilvántartásábantalálhatóblokk/számlamásolatvalamelyadatávalés
felmerülagyanúablokk/aszámlamanipulálásávalkapcsolatosan,ablokkot/aszámlát
kiállítójogiszemélyállásfoglalásaazirányadóésSzervezőjogosultazilyenblokkot/számlát
feltöltőJátékostéspályázatátkizárniajátékból,ajátékosebbenazesetbennyereményre
nem jogosultéskártérítésivagyegyébjogcímenigénnyelsem aSzervező,sem aLebonyolító,
sem aSPARMagyarországKft,vagyazáruházatüzemeltetőjogiszemélyellennem élhet.

A játékban azadottidőszakban – nyitvatartásiidőben -bármelymagyarországiSPAR,
INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner üzletekben és a SPAR online shopban
(https://www.spar.hu/onlineshop/)történő,promócióstermékvásárlásátigazolóblokkokés
számlákvehetnekrészt.ASPARmarket,aSPARexpressésDESPARüzletekajátékbannem
vesznekrészt.

A nyertesekkizárólagakkorjogosultakanyereményre,habetudjákmutatniavásárlást
igazolóeredetiblokkot,illetveSPAROnlineShoprendelésekeseténaszámlát.
Asorsolásalkalmávalahetinyereményeketilletőenanyertesekenfelül15-15tartaléknyertes,
afődíjatilletőenanyertesekenfelül5tartaléknyerteskerülnekkisorolásra,akikakisorsolás
sorrendjébenjogosultakazeredetinyerteshelyébelépni,amennyibenanyertespályázata
utóbbbármelyokbólérvénytelennekbizonyulna.
Atartaléknyertesabbanazesetbenválikjogosulttáanyereményre,haanyertesnem felel
megjelenjátékszabályzatvalamelykövetelményének,vagyadatainem ellenőrizhetőek,vagy
nem valósak,vagytévesek,ésezértaJátékbólkikellzárni,vagyazértesítéstőlszámított90
naponbelülnem elérhető,vagynem jelentkezikanyertes.

4.AJátékidőtartama
Ajáték2021.május12.8:00órától2021.június2.éjféligtart.
Avásárlásnakarésztvevőáruházaknyitvatartásiidejébenkelltörténnieajátékidőtartama
alatt.Arésztvevőáruházaknyitvatartásiidejeáruházankénteltérőlehet.Ajátékidőtartama
alattmindavásárlásnak,mindablokk/számlaadatfeltöltésnekmegkelltörténnie.
Apromócióbanmás-mástermékekvesznekrészt2021.05.13–05.19.,2021.05.20–05.26.
és 2021.05.27 – 06.02.között.A promócióban résztvevő termékek megtalálhatók a
www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon a játék időtartama alatt.A hetinyeremények
sorsolásábavalóbekerülésheza3időszakban(2021.05.13–05.19.,2021.05.20–05.26.és
2021.05.27–06.02.)avásárlásnakésablokkfeltöltésnekismegkelltörténnie.

SPARonlineshopmegrendeléseseténanyereményjátékban csak2021.05.19-ig,05.26-igill.
06.02-igkiszállítottrendeléssellehetrésztvenni. Arendeléstátkellvenni,aszámlátfelkell
tölteniezalatt.Amennyibenelállapromócióstermékvásárlásától,nem jogosultrésztvennia



promócióban.
SPARkizárjaafelelősségétarraazesetre,havalamelyterméketesetlegeskészlethiánymiatt
nem tudottkiszállítani.

5.Nyereményekéssorsolás
A játékbanakövetkezőnyereményekkerülnekkiosztásraamegadottfeltételekszerinta
Játékosokközött:

Fődíj
Akikmindhárom promócióshéten(2021.05.13–05.19.,2021.05.20–05.26.és2021.05.27–
06.02.)vásároltaklegalább1promóciósterméketésfelistöltötték ablokkot/számláta
megadottidőszakokban,résztvesznekafődíjsorsolásán.
Fődíj:3db,egyenkéntbruttó3.000.000FtértékűSPARajándékkártya

Továbbinyeremények:heti30db(összesen90db),egyenkéntbruttó30.000FtértékűSPAR
ajándékkártya

AzajándékkártyákamagyarországiSPARésINTERSPARüzletekbenhasználhatókfel.Az
ajándékkártyákkészpénzreváltásanem lehetséges.Nem használhatómásikajándékkártya
vásárlására.Azajándékkártyák2022.05.08-igérvényesek,ezutánnem használhatókfel.
Akártyárafeltöltöttösszegbőlkészpénztnem állmódunkbanvisszaadni.Alejáratotkövető
beváltás kizárt.A kártya elvesztése,eltulajdonítása vagy rongálódása esetén a SPAR
MagyarországKft.semmilyenfelelősségetnem vállal.

A nyertesekkizárólagakkorjogosultakanyereményre,habetudjákmutatniavásárlást
igazolóeredetiblokkot,illetveSPAROnlineShoprendelésekeseténaszámlát.
Asorsolásalkalmávalahetinyereményeketilletőenanyertesekenfelül15-15tartaléknyertes,
afődíjatilletőenanyertesekenfelül5tartaléknyerteskerülnekkisorolásra,akikakisorsolás
sorrendjébenjogosultakazeredetinyerteshelyébelépni,amennyibenanyertespályázata
utóbbbármelyokbólérvénytelennekbizonyulna.
Atartaléknyertesabbanazesetbenválikjogosulttáanyereményre,haanyertesnem felel
megjelenjátékszabályzatvalamelykövetelményének,vagyadatainem ellenőrizhetőek,vagy
nem valósak,vagytévesek,ésezértaJátékbólkikellzárni,vagyazértesítéstőlszámított90
naponbelülnem elérhető,vagynem jelentkezikanyertes.

A sorsolásokközjegyzőjelenlétében,számítógépessoftwaresegítségévelelektronikusan
történnek.Asorsolásoknem nyilvánosak.

Asorsoláshelyszíne:

Dr.MátéViktorközjegyzőirodája

1065Budapest,Bajcsy-Zsilinszkyút61.IV.em.4.

Sorsolásokideje:

Mindenhéten30darab30000FtértékűSPARajándékkártyaleszkisorsolva,azalábbi

időpontokban:

1.05.13.és05.19.közöttivásárlásokésblokk/számlafeltöltések:2021.05.20.

(csütörtök)14:00óra

2.05.20.és05.26.közöttivásárlásokésblokk/számlafeltöltések:2021.05.27.

(csütörtök)14:00óra

3.05.27.és06.02.közöttivásárlásokésblokk/számlafeltöltések:2021.06.04.

(péntek)13:00óra

Afőnyeremények(3darab3 000 000FtértékűSPARajándékkártya)sorsolásánakidőpontja:



2021.06.04.(péntek)13:00óra

Anyertesnem jogosultanyereményátvételére,ha:
- aregisztrációhozhasználte-mailcímevagyFacebookprofiljaazegyeztetéseksorán

vagyannakmegkezdéseelőtttörlésrekerül;
- aregisztrációsoránmegadottvagyaFacebookprofiljánszereplőnévnem valós,

illetveazszemélyazonosítóokmánnyalnem igazolható
- anekiküldöttüzenetre90naponbelülnem válaszol;
- egyértelműen bizonyítható,hogy hamis regisztrációval/Facebook-profillalvagy a

blokkot/számlátkiállító jogiszemélynélrendelkezésre álló blokkmásolattal/
számlamásolattalnem azonos tartalmú blokkal/számlávalpályázott,játszott,
jogosulatlanelőnyreszerttéveezzel;

- egyértelműen bizonyítható,hogy a játék menetét/eredményétbármilyen módon
befolyásolnipróbálja;

- jelenjátékszabályzatbármelypontjátmegsérti.

6.Nyertesekértesítése,nyereményekkézbesítése

A nyerteseketmindenesetbenaregisztrációhozhasználte-mailcímen,vagyaFacebook
regisztrációhozhasználte-mailcímenkeresztülértesítjük.Amennyibenamegadotte-mail
cím és/vagyFacebook-profilmegszűnikvagymásokbólnem elérhető,anyertesnem jogosult
anyereményre.Anyertesekértesítésétháromszorkíséreljükmeg.
Anyertesekazáltalukmegadottmagyarországicímen,postaiútonvagyszemélyesenkapják
kézhez a nyereményt.A nyeremény kézbesítésétkétszerkíséreljük meg az értesítés
visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek
együttműködnianyereményekátvételeérdekében.Amennyibenenneknem tesznekelegetés
anyereményátvételemeghiúsul,anyereményatovábbiakbannem vehetőátésSPAR-t
semmilyenfelelősségnem terheli.
Akisorsoltnyertes,csakakkorjogosultanyereményre,haajátéksoránfeltöltöttblokkot
/számlátmegőrizte.Ajátékbanfeltöltöttblokkot/számlátugyanisbekellküldeniellenőrzésre.
Haafeltöltöttblokk/számlaadataiteljesegészébenmegegyeznekablokkotkibocsátójogi
személyblokk/számlamásolatával,akkorjogosultanyertesanyereményre.
A SPAR fenntartja a jogot,hogy a nyertesek nevéta Játék lezárásátkövetően a
www.nyeremenyjatek.spar.huhonlaponközzétegye.

7.ASPARfelelőssége

ASPARkizárjafelelősségétaJátékosoktéves,pontatlanvagyhiányosadatszolgáltatásából,
a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli
regisztrációjából/játékbanvalórészvételéből,valamintanyertesrészéreelektronikusútone-
mailbenvagyFacebookonkeresztülelküldöttértesítésneknekifelnem róhatóelvesztéséből,
egyébokbóltörténősikertelenkézbesítéséből,illetveannakkésedelmébőleredő,aJátékos
vagybármelyharmadik személyáltalelszenvedettkárok tekintetében.SPAR kizárja a
felelősségétanyereményMagyarPostaáltaltörténőkézbesítésesoránfelmerülőhibák,
késések,jogosulatlanátvételeokán.Anyereményelvesztése,elhagyása,megsemmisülése,
jogosulatlan általiátvétele vagyfelhasználása esetére SPAR kizárja a felelősségét,az
ajándékkártyáknem pótolhatók.

SPARkizárjafelelősségétafelhasználóknálesetlegesenjelentkezőszámítógépvagyinternet
problémák,jogosulatlanszámítógéphozzáférésokánésazzalösszefüggésbenkeletkezett
károktekintetében.
SPARkizárjaafelelősségétaSPARáltalelőrenem tervezhetőmeghibásodásmiatt,illetveha
anyereményjátékegyébhibamiattnem elérhetőésaJátékbanvalórészvételátmenetileg



esetlegesennem biztosított.
SPARkizárjaafelelősségétbármelyolyankörülménymiatt,amelyazajándékkártyaátadását
követőenazokbeváltásasoránfelmerülnek.SPARajelenszabályzatszerintinyeremények
nyertesekrészéretörténőátadásáravállalkötelezettséget.

8.Adatkezelésésadatvédelem
Ajátékbanvalórészvételésazahhozkapcsolódóadatszolgáltatásönkéntes.ASzervezőa
regisztrációsoránhozzáférhetővétett(megadott)személyesadatokatcsakarrahasználja,
hogyaJátéksoránszükségesértesítéseketésazüzeneteketaJátékosoknakeljuttassa.Az
adatkezeléssoránaSPAR maradéktalanulbetartjaazInformációsönrendelkezésijogról
szóló2011.éviCXII.törvény–továbbiakbanInfotv.-,illetveazáltalánosadatvédelmirendelet
(GDPR)előírásait,azadatokatharmadikszemélynek– ajelenszabályzatbanmegjelölten
címzetten kívül-nem továbbítja.A játékosok a hozzájárulás megadása előttjelen
játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról,
időtartamáróléskezelésénekmódjáról,ajogorvoslatilehetőségekről.SPARazadatkezelést
azAdatkezelésiNyilvántartásrészérebejelentette,azadatkezelésnyilvántartásiszáma:NAIH
-42478/2012.Jelenjátéksoránmegadottadatokkezelője:SPARMagyarországKereskedelmi
Kft.,adatfeldolgozó:SpiceCommunicationKft..ASPARfenntartjaajogot,hogyanyertes
nevétéslakcímét–kizárólagvárosnévfeltüntetésével–aJátékszabályzatbanleírtakalapján
azérintetthozzájárulása alapján,minden továbbifeltételésellenértéknélkülazottírt
részletességgelközzétegye,melyközzétételhezaJátékosaregisztrációvégrehajtásakor
feltételnélküléskifejezettenhozzájárul.Anyerteseknévsoraasorsolástólszámított1éven
keresztülelérhetőawww.nyeremenyjatek.spar.huweboldalon.
A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti,hogy a
játékszabályzatotés az adatvédelminyilatkozatotmegismerte és elfogadta.A SPAR
bármikorlehetőségetbiztosítaJátékosnakarra,hogytájékoztatástkérjenszemélyesadatai
kezeléséről,kérjeazoktörlését,zárolásátvagyhelyesbítését,megilletiavisszavonás,a
korlátozásésazadatkezelésellenitiltakozás,valamintahozzáférésjoga,melyeketJátékosa
következőcímrejuttatottmegkeresésselgyakorolhat::SPARMagyarországKereskedelmiKft.,
2060Bicske,SPARút0326/1hrsz.Anyereményjátékraregisztráltakköreajogérvényesítési
lehetőségeita2011.éviCXII.törvény,valamintaPtk.alapjánbíróságelőttgyakorolhatja,
illetvekérhetiaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság(NAIH)segítségétis
(Dr.PéterfalviAttila adatvédelmibiztos,1225 Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C
Postacím:1530BudapestPf.5.)
AnyertesekjelenjátékbanmegadottszemélyesadataitSzervezőasorsolástkövető8évig
őrzi–aSzámv.Tv.rendelkezéseialapján–eztkövetőenazoktörlésrekerülnek. Anem
nyertes játékosok megadottszemélyes adataiaz Infotv.és a GDPR rendelkezéseire
figyelemmelasorsolástkövetőenhaladéktalanultörlésrekerülnek.
A SPARfenntartjaajogot,hogyajátékotfelfüggessze,vagymegszüntesse,amennyiben
annakfolytatásarajtakívülállóokokalapjánnem lehetséges.ASPARfenntartjaajogot,hogy
ajátékfeltételeit,ígykülönösenajátékidőtartamátvagyajelenszabályzatotbármikor
megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a
http://nyeremenyjatek.spar.huweboldalon.
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