
 

 „EGY SPAR BEVÁSÁRLÁS MASTERCARD® KÁRTYÁDDAL MOST TÖBB LEHET! ” 

NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA  

ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK  SZERVEZŐJE  

Az „Egy SPAR bevásárlás Mastercard® kártyáddal most több lehet!” Nyereményjáték (a 

továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervezője a SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060 

Bicske, SPAR út 1. cégjegyzékszám: 07-09-009192; adószám: 10485824-2-07, a továbbiakban: 

„Szervező”) 

A Mastercard Europe S.A. nem szervezője, kizárólag támogatója a jelen promóciónak. 

A Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat a Rewart Kft. (székhelye: 1112 

Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet cégjegyzékszáma: 01-09-892626, adószáma: 14182925-

2-43, a továbbiakban: „Lebonyolító”) végzi. 

Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a jelen Játék-és Részvételi Szabályzat 1. sz. 

mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért: 

• Sorsolások lebonyolítása 

• Játékosokkal való kapcsolattartás 

• Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése 

• Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez 

• Nyereményjátékkal kapcsolatos online és telefonos ügyfélszolgálat biztosítása 

A Weboldal fejlesztését, adatbázis kezelését és a weboldal technikai hátterét a Spice Kft. (székhely: 

1022 Budapest, Detrekő utca 12.) biztosítja. 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK  

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. 

életévét betöltött, a 2.1. pontban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a 

továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék során beregisztrál a Játékba a 

https://nyeremenyjatek.spar.hu/profil/regisztracio/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban 

„Honlap”), a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol bármilyen értékben a Játékban résztvevő SPAR, 

INTERSPAR üzletben és Mastercard® típusú bankkártyával fizet, és feltölti a vásárlást igazoló számviteli 

bizonylat adatait (a továbbiakban: „Pályázat”).  

A Nyereményjátékban résztvevő üzletek listáját itt található.  

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételre, a 

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes 

képviselőjével együtt jogosult.  

https://nyeremenyjatek.spar.hu/profil/regisztracio/
https://www.spar.hu/uzletek?locationtype=spar-szupermarket,city-spar,interspar-hipermarket


2.1. NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy Leányvállalatának azon munkavállalói, 

velük egyéb jogviszonyban állók, vagy külsős – szerződött Partner által biztosított személyek, akik a 

Nyereményjáték szervezéséhez szorosan kapcsolódó munkát végeznek. A Nyereményjátékban nem 

vehetnek részt a fenti leírás alapján kizárt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában 

meghatározott hozzátartozói. 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy Leányvállalatának vezető besorolású 

munkavállalói vagy egyéb jogviszonyban álló vezető besorolású személyek szervezeti egységtől 

függetlenül. 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lebonyolító, annak leányvállalatai, továbbá a 

Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, 

ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában 

meghatározott hozzátartozói.  

Leányvállalatnak minősül mindazon társaság, amely legfőbb döntéshozó szervében a Szervező, vagy a 

Lebonyolító közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön 

szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol.  

Valamint a Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Mastercard Europe SA Magyarországi 

Kereskedelmi Képviseletének munkavállalói, vagy egyéb jogviszonyban álló személyek szervezeti 

egységtől függetlenül. 

A Játékban a résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses 

kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés 

teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott 

hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban. 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA  

A Játék 2022. december 01. 00 óra 00 perctől 2022. december 31. 23 óra 59 perc 59 másodpercig 

tart, a Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti vásárlásokkal lehet részt venni, és kizárólag 

ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot (vásárlást) rögzíteni. 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK  

A Nyereményjátékban bármilyen típusú és bármilyen értékű termékvásárlással részt lehet venni, 

ugyanakkor a vásárlás kifizetése kizárólag Mastercard® típusú bankkártyával történhet. 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÜZLETEK   

A Játékban minden magyarországi SPAR, City SPAR és INTERSPAR üzlet részt vesz. A SPAR Express, a 

DESPAR, a SPAR Partner, a SPAR Market áruházak és az online-shop nem vesznek részt a Játékban. 

 



6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI  

A Játékban részt vehet minden, 2. pontban meghatározott személy körébe nem eső természetes 

személy, aki  

• bármilyen értékben vásárol a 5. pontban meghatározott üzletekben; 

• a 3. pontban meghatározott időtartamon belül; 

• Mastercard® bankkártyával fizet; 

• elektronikusan regisztrál a https://nyeremenyjatek.spar.hu/profil/regisztracio/ domain alatt 

található weboldalon (a továbbiakban „Honlap”), ezáltal SPAR promóciós felhasználói fiókot hoz 

létre (a továbbiakban: „Fiók”); 

• a megfelelő mező kipipálásával a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen Részvételi és 

Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul 

személyes adatainak a Játékkal összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti 

kezeléséhez; 

• és feltölti a https://nyeremenyjatek.spar.hu/fizessokosan promóciós weboldalra a vásárlását 

igazoló számviteli bizonylat (a továbbiakban: „Blokk”) adatait, a blokkfeltöltés során a következő 

valós adatok megadására van szükség: a vásárlást igazoló Blokk AP kódja és tranzakciós száma 

(TRSZ szám), a vásárlás dátuma (a továbbiakban együtt: „Kódfeltöltés”).  

6.1. REGISZTRÁCIÓ 

A Honlapon történő regisztráció során a következő adatok megadása kötelező: 

- Teljes név (vezetéknév, keresztnév) 

- E-mail cím 

- Jelszó 

- Jelszó megerősítése 

A Játékos a regisztráció során elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot és az ahhoz 

tartozó Adatkezelési Tájékoztatót, és azokat önkéntesen és feltétel nélkül elfogadja és hozzájárul fenti 

személyes adatai kezeléséhez.  

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve az Adatkezelési 

Tájékoztatót nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni.  

A Játékos Honlapon történő regisztrálás során opcionálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait 

marketing célú megkeresés céljából a Szervező használja és kezelje.  

A regisztrációt követően a Játékos megadott e-mail címére a regisztrációját megerősítő automatikus 

értesítő e-mail kerül kiküldésre. Az értesítésben lévő aktiváló linkre kattintva a Játékos az e-mail címet 

megerősíti és ezzel a regisztrációs folyamatát befejezi. Az aktiváló link 72 óráig él, amennyiben a 

Játékos ezen idő alatt nem erősíti meg a regisztrációját, adatai automatikusan törlésre kerülnek, a 

Játékban ezt követően csak úgy tud részt venni, ha újra beregisztrál. 

A regisztrációt követően a Játékosok e-mail címük és jelszavuk megadásával beléphetnek saját 

Fiókjukba, ahol adataik módosítására és Pályázataik feltöltésére van lehetőségük. 

A Játékosok a regisztrált e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges 

változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem 

https://nyeremenyjatek.spar.hu/profil/regisztracio/
https://nyeremenyjatek.spar.hu/fizessokosan


kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kéretlen levelek mappába érkező értesítő) Szervezőt 

semmilyen felelősség nem terheli.  

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, 

saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail 

postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító 

mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak 

bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli kizárólagosan és ennek 

bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására. 

A Nyereményjátékban kizárólag a https://nyeremenyjatek.spar.hu/profil/regisztracio/ weboldalon 

történő regisztrációval, jelen Játékszabályzatban leírtak betartásával lehet részt venni. 

Játékos bármikor kérheti, hogy a saját Fiókját, valamint az abban tárolt adatait Szervező haladéktalanul 

törölje, amely kérésének Szervező a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul eleget 

tesz. Játékos a törlést adatvedelem@spar.hu e-mail címen vagy a Szervező postai címére küldve: 2060 

Bicske, SPAR út 1. címen kezdeményezheti. Szervező a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról 

a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Játékost. A 

Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult. 

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik 

kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat a 

Nyereményjátékra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találják, amelynek megismerését és az 

abban foglalt rendelkezések elfogadását a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos 

kifejezetten megerősíti. 

6.2. KÓDFETÖLTÉS, PÁLYÁZAT 

A regisztrációt követően a Játékosnak a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, a 

https://nyeremenyjatek.spar.hu/fizessokosan promóciós weboldalon, az erre vonatkozó résznél fel 

kell tölteni a Termék vásárlását igazoló Blokk adatait: 

• Tranzakció száma 

• Vásárlás ideje (év, hónap, nap) 

• APA kód – kizárólag az APA megnevezést követő 8 számjegy beírására van szükség. 

Minden egyes Blokk adatainak feltöltése Pályázatnak minősül.  Játékos minden Kódfeltöltés után 

visszaigazolást kap a Kódfeltöltést követően weboldalon arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a 

Kódfeltöltése. Játékos a Nyereményjáték során korlátlan számú Pályázattal vehet részt.  

Egy Pályázat kizárólag egy (1) számviteli bizonylat adatait tartalmazhatja; illetve egy vásárlást igazoló 

Blokk a Nyereményjátékban csak egyszer vehet részt, ugyanakkor egy (1) Kódfeltöltés során korlátlan 

számú vásárlás adatait fel lehet tölteni.  

Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött Blokk újbóli feltöltése akár azonos Játékos, 

akár másik személy által. 

A Nyereményjátékban a 2022. december 1. és december 31. között történt vásárlásokhoz tartozó 

Pályázatokkal lehet részt venni. 

https://nyeremenyjatek.spar.hu/profil/regisztracio/
mailto:adatvedelem@spar.hu
https://nyeremenyjatek.spar.hu/fizessokosan


Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Kódfeltöltés során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben 

az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a 

Játékos, mint adatszolgáltató viseli.  

A Kódfeltöltés hiányosságáért/hibájáért (pl. számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) 

sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor 

nem kötelesek a nyeremények átadására. 

Nyertesség esetén a nyertes Játékos e-mailben kerül kiértesítésre. A nyertesértesítés részleteit a 7.5. 

pont tartalmazza. 

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik 

megadásával küldenek be a Nyereményjátékba. 

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem 

felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek. 

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok 

nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervező a nem valós adatokat 

megadó résztvevőket kizárhatja a Nyereményjátékból.  

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és 

amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 

feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.  

A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a 

Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem 

valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a 

nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek 

például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, 

akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több 

személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani 

kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen 

személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban 

abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban 

meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni 

minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy 

Lebonyolítónak okoztak.  

A kizárás a Szervező egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a 

Játékos köteles tudomásul venni. 

7. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁSOK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA  

7.1. HETI NYEREMÉNYEK 

A Nyereményjátékban a következő heti nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

A Nyereményjáték teljes ideje alatt  

• 400 (négyszáz) db egyedi SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya* 

10.000 (Tízezer) Ft értékben 



• 40 (Negyven) db egyedi SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya* 

50.000 (Ötvenezer) Ft értékben 

• 40 (Negyven) db egyedi SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya* 

100.000 (Egyszázezer) Ft értékben 

• 8 db Kruz Bike e-roller  

• 8 db Kruz Bike elektromos kerékpár 

SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya 

A nyeremény egy névre szóló, chippel és érintésmentes funkcióval ellátott, dombornyomott 

elektronikus pénzzel újratölthető Mastercard® alapú bankkártya (ún. prepaid bankkártya). Szervező a 

bankkártyát a nyeremény értékével töltötte fel. A bankkártya 4 jegyű PIN-kóddal védett, és rendelkezik 

CVC kóddal, amellyel a kártya alkalmas online fizetésre is, ugyanakkor készpénzfelvételre nem 

használható és kizárólag a SPAR és INTERSPAR hálózatban történő vásárlásakor használható.  

A nyertes Játékosnak a bankkártya használata előtt aktiválnia kell a kártyáját. Az aktiválás – a kártyához 

csatolt ismertető alapján – online történik. Az aktiválásához el kell látogatnia a www.edenredkartya.hu 

oldalra, vagy az iOS-en and Androidon elérhető, ingyenesen letölthető Edenred kártya Pro applikációt 

letöltve be kell regisztrálnia. A nyeremény bankkártyának a hátoldalán található 10 számjegyű 

szériaszám megadásával kezdhető meg az aktiválás. Jogszabályi előírások miatt a folyamat során 

szükség lesz a nyertes Játékos beazonosítására, melyhez fényképes okmány és lakcímkártya szükséges. 

Az aktiválás utolsó lépéseként szintén ezen a felületen tekinthető meg bankkártyához tartozó PIN kód, 

mely nem módosítható.  

A bankkártya 5 évig érvényes és a rajta lévő összeg értékéig terhelhető. A bankkártya egyenlege az 

Edenred applikációban nyomon követhető. A bankkártyához tartozó bankkártya havi költsége a 

nyertes Játékost terheli, további részletek a kártyához biztosított tájékoztatóban, valamint a: 

Kártyabirtokos ÁSZF – Edenred Juttatási Kártyaprogramban található. 

Tekintettel arra, hogy a Prepaid bankkártyák csak a Nyertes és a nyertesség megállapítását követően 

legyárthatóak, így ezen nyeremények kiszállítására a nyertesség megállapítása után, a nyertes 

Játékos saját adatainak megerősítésétől számított legkésőbb 90 napon belül kerül sor. 

Kruz Bike e-roller nyeremény: 

• Max. Terhelhetőség: 100 kg 

• Tömeg: 12,5 kg 

• Meghajtás: 250 W-os motor 20 km/h sebességig 

• Li-Ion újratölthető akkumulátor max. 15-18 km távolság 

• 8,5”-os levegős gumiabroncs az első osztályú vezetési kényelemért 

• Hátsó tárcsafék/elektromos fék elől 

• Egyszerűen, másodpercek alatt összehajtható kitámasztóval 

• Első és hátsó LED lámpákkal 

• A töltő tartozék 

• Töltési idő: 5-6 óra 

• Akku kapacitás: 6Ah (216 Wh) 

Kruz Bike e-kerékpár nyeremény:  

A nyertesnek ki kell választania a nyereménymegerősítés során, hogy férfi vagy női kerékpárt szeretne, 

ezt követően kerül a kerékpár legyártásra. 

http://www.edenredkartya.hu/
https://aszf.edenred.hu/kartyabirtokos/juttatasi-kartya/


• Nagyszilárdságú szénacél (one size) váz 

• 1”-os nagyszilárdságú szénacél villa 

• Alumínium Saccon/Tektro V-fék 

• Teljesen alumínium Saccon/Tektro fékkarok 

• Shimano Nexus Grip-shift váltókar 

• Single speed hajtókar (46T) és fémházas zárt monoblokk beépített pedálfordulat érzékelővel 

• ½”X⅛” KMC S1 lánc 

• Első agy: Bafang 250w-os motor pedálfordulat érzékelővel 

• Hátsó agy: Shimano Nexus Inter 3, Shimano Nexus Inter 7 

• 622X18 Duplafalú alumínium felnik 

• Selle Monte Grappa City Line nyereg 

• Herrmans Primego / Manopla Absolute HL-G98 markolat 

• 1” Menetes kormánycsapágy 

• Akkumulátor: 16 Ah beépített hátsó lámpával, csomagtartóba integrálva 

 

Tekintettel arra, hogy a nyeremények csak a kerékpár típusúnak kiválasztását követően legyárthatóak, 

így ezen nyeremények kiszállítására a nyertesség megállapítása után, a nyertes Játékos saját adatainak 

megerősítésétől számított legkésőbb 90 napon belül kerül sor. 

7.2. FŐNYEREMÉNY CSOMAG 

1 db Opel Mokka-e Edition elektromos autó, 600.000 Ft értékű Mobiliti feltöltőkártyával, valamint 

1.800.000 Ft értékű egyedi SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártyával. 

A nyereményhez tartozó, a gépkocsi üzembehelyezésének díját a Szervező, a forgalmi engedély, 

törzsköny illetéke, rendszám, valamint a műszaki vizsga költsége a nyertes Játékost terheli (ezeknek 

várható költsége: 2022. december 1-jén: 36.790 forint), az ezen túl felmerülő adó, díj és illeték, illetve 

minden kapcsolódó költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás, valamint a 

kötelező biztosítás költségei) a nyertes Játékost terhelik.  

Opel Mokka-e Edition felszereltségére vonatkozó adatok: 

• 16” könnyűfém keréktárcsák 

• Teljes LED fényszórók 

• Pure Panel digitális vezetőtér 7”+7” kijelzőkkel 

• Automata légkondicionáló 

• Szín: Matcha zöld 

• Szállítható személyek: 5 fő 

• Biztonsági csomag: Automatikus vészfékezés alacsony sebességnél, gyalogosfelismerés, 

sebességtartó, aktív sávtartó, sebességkorlát-felismerés, OpelConnect okosautó-rendszer 

• Kilátás és világítás csomag: Esőérzékelő, automatikus fényszórókapcsolás alagútérzékelővel, 

fényérzékeny belső tükör 

• Radio infotainment rendszer: Pure Panel vezetőtér 7" digitális műszerfallal és 7" 

érintőképernyővel, 4 hangszóró, USB és Bluetoothcsatlakozás, digitális rádióvevő (AM, FM, 

DAB, DAB+, DMB) 

• Hővisszaverő ablaküvegek, sötétítés nélkül 



600.000 (Hatszázezer) forint értékű Mobiliti feltöltőkártya (továbbiakban „Mobiliti Kupon”): 

Szervező nyertes Játékos számára egy egyedi kódot tartalmazó kártyát biztosít. A Mobiliti Kupon 

felhasználásának alapvető feltétele a regisztráció elvégzése a Mobiliti saját applikációs felületén.  

A regisztráció elvégzését követően nyertes Játékosnak lehetősége nyílik a Mobiliti valamennyi 

szolgáltatásának igénybevételére, köztük a 600.000 (Hatszázezer) forint értékű töltésre felhasználható 

kupon feltöltésére, majd a töltések indítására, és a töltés összegének kiegyenlítésére. A Mobiliti 

regisztrációs folyamat leírása: itt található. A töltések ellenértéke a feltöltött Mobiliti Kupon 

egyenlegéből kerül kiegyenlítésre addig, ameddig a felhasználható keretösszeg rendelkezésre áll, azaz 

nem merül ki az egyenleg. Ha az összes előre feltöltött egyenleg elfogy, akkor a rendszer a különbözetet 

a regisztráció során megadott bankkártya megterhelésével egyenlíti ki. 

A kuponokat Magyarországon a Mobiliti szolgáltatási körébe tartozó közel 1500 töltőn lehet 

felhasználni a töltések kiegyenlítésére, melynek listáját itt található. A Mobiliti Kupon felhasználható: 

2024. december 31-ig. További részletek, a Mobiliti töltőhálózata, valamint a szolgáltatásainak 

összessége a Mobiliti weboldalán, illetve az applikációban megtalálható. 

1.800.000 Ft értékű egyedi SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya: 

A nyeremény egy névre szóló, chippel és érintésmentes funkcióval ellátott, dombornyomott 

elektronikus pénzzel újratölthető Mastercard® alapú bankkártya (ún. prepaid bankkártya). Szervező a 

bankkártyát 1.800.000 (Egymillió-nyolcszázezer) forinttal töltötte fel. A bankkártya 4 jegyű PIN-kóddal 

védett, és rendelkezik CVC kóddal, amellyel a kártya alkalmas online fizetésre is, ugyanakkor 

készpénzfelvételre nem használható és kizárólag a SPAR és INTERSPAR hálózatban történő 

vásárlásakor használható. A bankkártya további részleteit, aktiválását a 7.1. pont tartalmazza. 

A főnyeremény átadására a legkésőbb 2023. április 30-ig kerülhet sor.   

Amennyiben a főnyeremény Szervezőn kívül álló okból nem tud időben Magyarországra érkezni és így 

a nyertes részére átadásra kerülni, úgy Szervező haladéktalanul tájékoztatja a nyertest és egyeztetnek 

a nyereményről és az átadására vonatkozó részletekről. 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. 

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal 

kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja. 

7.3. HETI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA  

A nyereményjáték során játékhetente 

• 100 (Egyszáz) darab, összesen 400 (Négyszáz) darab 10.000 (Tízezer) forint értékű, 

egyedi SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya* 

• 10 (Tíz) darab, összesen 40 (Negyven) darab 50.000 (Ötvenezer) forint értékű egyedi 

SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya* 

• 10 (Tíz) darab, összesen 40 (Negyven) darab 100.000 (Egyszázezer) forint értékű egyedi 

SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya* 

• 2 (Kettő) darab, összesen 8 (Nyolc) darab Kruz e-bike (elektromos kerékpár) 

• 2 (Kettő) darab, összesen 8 (Nyolc) darab Kruz e-roller (elektromos roller) 

kerül kisorsolásra. 

https://www.mobiliti.hu/emobilitas/Content/kapcsolodo-dokumentumok/Hogyan-regisztraljak-a-Mobiliti-applikacioba.pdf
https://www.mobiliti.hu/emobilitas/nyilvanos-toltes/hol-tolthetek
https://www.mobiliti.hu/


Az egyedi SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya érintőkártyaként 

kerülnek kibocsátásra, melyek kizárólag a SPAR és INTERSPAR Áruházakban történő fizetés során 

használhatóak.  

A Szervező megbízásából Lebonyolító minden játékhetet követően hetente összesen 124 

(Egyszázhuszonnégy) db heti nyereményt sorsol ki, háromtagú sorsolóbizottság jelenlétében, a 

véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Lebonyolító 

székhelyén. A sorsolások nem nyilvánosak. 

A sorsolást követően a Szervező első körben ellenőrzi, hogy a kisorsolt Pályázat esetében a vásárlás 

Mastercard® bankkártyával történt-e kiegyenlítésre. Amennyiben a vásárlás Mastercard® 

bankkártyával történt, a nyertes Játékos e-mailes értesítést.  

A nyertesértesítés részleteit a 7.5. pont tartalmazza.  

A heti nyertes Játékos részére a Lebonyolító a nyereményét futárszolgálattal juttatja el, a 

nyereménykiszállítás részleteit a 7.6. pont tartalmazza.   

Amennyiben a heti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból 

érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül, Szervező a kizárt 

pályázatot követően elsőként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek (a továbbiakban: 

„Tartaléknyertes”). 

Heti nyereményenként 5 (öt) Tartaléknyertes kerül megállapításra. Amennyiben az adott heti 

nyeremény Tartaléknyerteseinek nem lehetséges az adott heti nyeremény kiadása, a nyereményt a 

Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény tehát nem kerül kiosztásra. 

Egy Játékos egy típusú heti nyereményekből csak egyet nyerhet a Nyereményjáték során, pl. egy fajta 

bankkártyát, azaz, ha már nyert 10.000 forint értékű bankkártyát, akkor már más névérétékű 

bankkártyát nem nyerhet. Hasonlóan, egy-egy Nyertes Játékos vagy e-bike-ot vagy e-rollert nyerhet a 

Játék során. Ugyanakkor bankkártya nyeremény esetén még nyerhet e-rollert vagy e-bike-ot és 

bármely heti nyertes megnyerheti a főnyereményt is, függetlenül attól, hogy nyert-e heti nyereményt.  

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy 

azok nem felelnek meg a játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes a Szervezővel az 

értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül nem veszi fel a kapcsolatot, 

nem erősíti meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból 

és helyette a nyeremény a Tartaléknyertesnek kerül átadásra. 

Nyereményhetek és a hozzájuk tartozó sorsolások időpontjai:  

1. játékheti sorsolás a 2022. 12. 01. és 12. 07. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok közül 2022. 

december 9-én 15:00 órakor történik, a nyertesek kiértesítése az első körös ellenőrzéseket követően, 

2022. december 20-tól történik. 

2. játékheti sorsolás a 2022. 12. 08. és 12. 14. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok közül 2022. 

december 16-án 15:00 órakor történik, a nyertesek kiértesítése az első körös ellenőrzéseket követően, 

2022. december 28-tól történik. 

3. játékheti sorsolás a 2021. 12. 15. és 12. 21. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok közül 2022. 

december 23-án 15:00 órakor történik, a nyertesek kiértesítése az első körös ellenőrzéseket követően, 

2023. január 4-től történik. 



4. játékheti sorsolás a 2022. 12. 23. és 12. 31. közötti játékhéten benyújtott Pályázatok közül 2023. 

január 5-én 15:00 órakor történik, a nyertesek kiértesítése az első körös ellenőrzéseket követően, 

2023. január 16-tól történik. 

7.4. FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA 

A Szervező   megbízásából   Lebonyolító   a Játék   lezárását   követően   összesen 1 (egy) csomag 

főnyereményt sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő 

elektronikus sorsoló program segítségével, közjegyző jelenlétében 2023. január 5-én 11:30 órakor a 

Lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem nyilvános. A nyertes kiértesítése az első körös ellenőrzést 

követően, 2023. január 16-tól történik. 

A Szervező fenntartja a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének 

megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervező a Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) 

teszi közzé. 

A Szervező a fődíj sorsoláson 5 (öt) db fődíj Tartaléknyertest sorsol ki.  

Sorsolás menete: A főnyeremény sorsolásban a Nyereményjáték során minden Játékos annyi 

Pályázattal (feltöltött nyugtával) vehet részt, ahánnyal teljesíti a Nyereményjáték feltételeit.  

A sorsoló program a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a 

főnyertest, valamint a tartalék nyerteseket. 

A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában 

nem törölt, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázat között történik. 

A főnyeremény Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyereményre, 

amennyiben a főnyeremény nyertese vagy az előttük álló főnyeremény Tartaléknyertes bármely okból 

nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; 

vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra 

kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg 

a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárja 

azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának 

feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon 

kíván előnyhöz jutni. 

Szervező szintén kizárhatja a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat 7.2. 

pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.  

Amennyiben az adott Nyeremény (heti és/vagy főnyeremény) tartaléknyertesei közül egy 

Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak 

nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnek visszaszállításra kerül, illetve a Szervezőnél marad.  

 

7.5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE 

A heti nyeremények esetén a nyertes Játékos e-mailes értesítést kap, melyben tájékoztatásra kerül, 

hogy kisorolásra került, és milyen nyereményt nyert.  



Nyereményére kizárólag akkor válik jogosulttá, ha az adatmegerősítési linken feltölti azon Pályázat 

adatát, amellyel a sorsolás során nyertesként kisorsolásra került. Szállítási címét ugyanezen 

felületen tudja megadni: irányítószám, település, utca, házszám, emelet/ajtó, telefonszám 

megadásával.  

Játékosnak lehetősége van a teljes Blokkról feltöltött képen túlmenően a Blokkot több, egymást 

átfedésben kiegészítő képben is feltöltenie. A Blokkot oly módon kell lefotóznia, hogy a Blokkrészletek 

– kétséget kizáróan azonosíthatóan – összeilleszthetők legyenek egy teljes Blokk képévé. A képfeltöltés 

követelményei: JPG, PNG formátum, egyenként minimum 600x600 px és maximum 3 MB méret. Egy 

Nyertes Pályázat esetén maximum 5 darab képet tölthet fel a Játékos. 

A nyertes Pályázathoz tartozó Blokk feltöltésére a Játékosnak az arra való felszólítást követően 

legfeljebb 15 (tizenöt) nap áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem mutatja 

be (tölti fel) a Szervező/Lebonyolító által bekért nyertes Blokkot határidőn belül, vagy az nem a 

feltöltött vásárlást tartalmazza, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat 

kizárásra kerül a Játékból. 

Amennyiben Játékos az adatmegadást (Blokk feltöltés és/vagy szállítási cím megadása) elmulasztja, 

úgy „nem elérhető”-nek minősül és elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a sorban 

következő Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt 

feltételeknek. 

Amennyiben ezen időtartamon belül a nyertes Játékos a Szervező megkeresésére nem reagál, vagy 

nem elérhető, nem működik együtt, úgy Szervező a nyereményt a Tartaléknyertes Játékosnak adja át. 

Szervező és Lebonyolító minden nyeremény átadását megelőzően ellenőrzik a nyertes Játékos által 

elektronikus úton feltöltött Blokkon szereplő adatokat (APA- és Tranzakciós számot), a vásárlás 

dátumát, valamint a Szervező a belső rendszerében ellenőrzi, hogy a vásárlás valóban Mastercard® 

bankkártyával történt.  

A Szervező és/vagy a Lebonyolító postai úton bekérheti a feltöltött bármely számviteli bizonylat eredeti 

példányát, a Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2022. április 30-ig a Pályázatához 

tartozó Blokkot sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni.  

Az eredeti Blokk beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 15 (tizenöt) naptári nap áll 

rendelkezésére a Szervező ilyen irányú megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi címre: 

Rewart Kft. 1112 Budapest, Balatoni út 2/a. B. épület 1.emelet (a postaköltség a Játékost terheli).   

Az eredeti Blokk kézbesítésért felelősséget a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak. Ajánljuk, hogy a 

nyertes Játékos ajánlott és tértivevényes küldeményként továbbítsa azokat a Lebonyolító részére.  

Amennyiben a nyertes Játékos elmulasztja az eredeti Blokk beküldését, úgy „nem elérhető”-nek 

minősül, és kizárásra kerül a Nyereményjátékból, továbbá a Tartaléknyertes Játékos minősül nyertes 

Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött első 

értesítést (nyertesértesítést) követően 15 (tizenöt) naptári napos határidőn belül az előzőkben írtak 

szerint visszajelzett. 

Amennyiben a nyeremény(ek) a nyertes Játékosnak és a Tartaléknyerteseknek sem adható(k) át, a 
Szervező az ajándékokat további nyertesnek nem ajánlja fel, az adott ajándék a Szervezőnek 
visszaszállításra kerül.  

Szervező és Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost, ha 

• a nyertes Játékos által feltöltött fotó(k)ból nem állapítható meg egyértelműen a nyertesség 

ténye, a Blokk adatai nem olvashatóak, hiányosak, hibásak, vagy nem felelnek meg a valóságnak, 



• a nyertes Játékos által feltöltött fotó(k) nem a nyertes Pályázat adatait tartalmazza,  

• a Pályázat nem felel meg a Játékszabályzatnak, 

• a Blokkon szereplő vásárlás nem a Nyereményjáték időtartamára esik, és/vagy nem a résztvevő 

üzletekben történt. 

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan vagy hiányos Blokk 

érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő 

Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott 

kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a 

Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.  

A Szervező a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem 

megfelelő Játékosokat jogosult a Nyereményjátékból kizárni. 

A nyertes Játékos a nyertes értesítést követő 5 nap múlva adatmegerősítő emlékeztetőt kap, majd az 

első értesítést (nyertes értesítést) követő 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles az adatait 

megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét, ellenkező 

esetben elesik a nyereményétől.  

Nyertes Játékosok a regisztrált e-mail címükre kerül a nyertes értesítő kiküldésre.  

Adatmegerősítésre kizárólag a nyerteseknek küldött nyertesértesítőben biztosított link birtokában 

kerülhet sor.  

A NYERTESÉRTESÍTŐT NE KÜLDJE TOVÁBB! A Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail 

postafiók/nyertes értesítő link használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, 

valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

Az adatmegerősítési linken mindaddig lehet az adatokat és a blokkfotókat változtatni, amíg feltöltött 

Pályázatok ellenőrzése és jóváhagyása vagy elutasítása meg nem történt, ezt követően a megadott 

adatokon nem lehet változtatni. 

A feltöltött Pályázatok ellenőrzését követően – amennyiben a feltöltött nyugta fotói megfelelnek a 

nyertes Pályázatnak – a nyeremény arra a címre és névre kerül kiszállításra, amelyet a nyertes 

Játékos az adatmegerősítő linken biztosított. 

Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai 

problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kéretlen levelek 

mappába érkező értesítő) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A főnyeremény megnyerése esetén a Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton 

értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a 

nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 napon belül.  

7.6. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI  

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele 

érdekében.  

A nyertes Játékos részére a heti nyereményt a Lebonyolító juttatja el saját költségén futárszolgálattal, 

azonban minden egyéb esetlegesen felmerülő költség a Játékost terheli. A futárszolgálat 

munkanapokon 8 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak 



meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket. A nyeremények másra át nem 

ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók. 

A nyeremények kiszállítását maximum két alkalommal kísérli meg a Lebonyolító a Játékos által 

megadott magyarországi címre, ezt követően Játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát.  

Amennyiben a nyeremény nem érkezik meg 2023. április 30-ig és arról értesítést sem kap, ezt jelezheti 

a sparjatek@fizessokosan.com e-mail címen. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy 2023. április 30. 

után a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt a Szerevezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában 

elfogadni. Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a 

kézbesítés/szállítás során – a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül – keletkezett károkért a 

Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.  

A főnyeremény átadása személyesen, a nyertes Játékossal előre egyeztetett időpontban történik.  

A főnyeremény esetében a forgalmi engedély, a törzskönyv, illetve a rendszám költségei a nyertest 

terhelik, az összeg meghatározása a nyertesség kihirdetése után történik. 

A főnyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása és a nyertes Pályázathoz tartozó 

vásárlást igazoló eredeti Blokk bemutatása. Amennyiben a Játékos a nyeremény átvételekor nem tudja 

bemutatni személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét) vagy a vásárlást igazoló Blokkot, úgy a 

jogosultságát a nyereményre elveszíti. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő 

Tartaléknyertes lép a helyébe. A főnyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott 

lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű 

és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, 

valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki 

kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, két tanú aláírása. 

A nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével vállalja, hogy a főnyeremény átadása 

nyilvános, melyet Szervező kommunikálhat. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik 

Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a 

sorsolást követő 15 (tizenöt) napon belül, vagy a (fő)nyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy 

Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes lép. 

Szervező és Lebonyolító rögzítik, hogy 2023. április 30-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a 

nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni. 

8. JOGFENNTARTÁS  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 4. pontban jelzett üzletek körét a Nyereményjáték folyamán 

bármikor szűkítse vagy bővítse, valamint a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a 

változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően 

megváltoztassa.  

A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior 

(így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) 

bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelenek 

gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.  

A Szervezőt a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a 

Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően 
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felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és 

költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való 

részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.  

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a 

Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a 

jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse.  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést 

tapasztal a Nyereményjáték során (így különösen, de nem kizárólag, ha a Játékos olyan Blokkot használ 

fel a Kódfeltöltés során, amely nem a saját vásárlásához kapcsolódik), úgy a visszaélést elkövető 

Játékost kizárja a Nyereményjátékból.  

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL   

A Játékszabályzat nyomtatott formában megtalálható a Nyereményjátékban résztvevő SPAR és 

INTERSPAR üzletekben, továbbá elektronikusan a  www.nyeremenyjatek.spar.hu/fizessokosan  

weboldalon. 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték ügyfélszolgálatát a 

Nyereményjáték teljes időtartama alatt a sparjatek@fizessokosan.com e-mail címen. 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy 

megrongálódott Blokkot. A hamisított Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, 

beleértve a Blokk bárminemű manipulációját. A Blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő 

bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok tulajdonjogával 

kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja felelősségét. 

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai 

a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a 

magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi 

keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy 

nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervező a jelen Játékszabályzat 

megváltoztatásával nyújt tájékoztatást. 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb 

nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel. 

A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és azok 

leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és 

alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok 

kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

Szervező a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a vonatkozó Adatkezelési 

Tájékoztató szerint, a sorsolást követően nyilvánosságra hozza a Honlapon. A nyilvánosságra hozatal 

során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév, valamint a keresztnév) jelenik meg. 

A Játékos jelen kifejezett hozzájárulásával elfogadja, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános 

program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Játékos nevén felül 
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adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így 

a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervező, mint Adatkezelő 

a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozza a róluk készült hang-, illetve videofelvételt 

és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési 

Tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, 

közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve 

egyéb kedvezményre nem válthatók.  

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Honlapot, illetve az azt működtető 

szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve 

szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a játékosok téves 

rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy 

ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a 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 lehetőség szerint megszüntessék. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy 

kizárja a Játékost és a nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan 

kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel 

kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők 

megfelelő tájékoztatása mellett. 

 

1. sz. melléklet: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Budapest, 2022. december 1.  

SPAR Magyarország Kft.  

 



1. MELLÉKLET:  

„EGY SPAR BEVÁSÁRLÁS MASTERCARD® KÁRTYÁDDAL MOST TÖBB LEHET!” 

NYEREMÉNYJÁTÉK PROMÓCIÓS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 

Az Adatkezelő marketing aktivitásaival kapcsolatosan az adatokat az  

Általános Adatkezelési Tájékoztatója alapján kezeli és dolgozza fel.  

 

„Egy SPAR bevásárlás Mastercard® kártyáddal most több lehet!”  Nyereményjátékra vonatkozó 

adatkezelési folyamatok az alábbiak szerint valósulnak meg: 

Az adatkezelés célja:  

• Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, nyeremények kézbesítése a nyertes Játékosok 

részére, kapcsolattartás,  

• nyertes Játékosok nevének a közzététele; 

• nyertes Játékosról készült videó, fotó közzététele adatkezelő honlapján, közösségi oldalán, 
belső intranetes felületén, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban; 

• közvetlen üzletszerzés (hírlevél-küldés); 

• Nyeremény átadásának dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése; 

• a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése; 

• panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés. 
 

Az adatkezelés jogalapja:  

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében: 

• Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - Nyereményjáték szervezésével, 
a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertes Játékosok nevének közzétételével 
összefüggésben. Szintén hozzájárulás a jogalapja a hírlevél-küldésnek, azonban a 
regisztrációval ehhez Ön automatikusan nem járul hozzá. Amennyiben szeretne hírlevelet 
kapni, ehhez a regisztrációs felületen egy jelölőnégyzet bepipálásával külön hozzá kell járulnia. 
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Adatkezelő mindent megtesz, 
hogy a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve az Adatkezelő márkájának jó 
hírnevét megőrizze, ezért visszaélés gyanúja esetén a Nyereményjáték bármely Játékosát 
nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja 
esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés 
az Ön hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, 
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

• A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése, valamint a Nyereményjáték 
kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Ön hozzájárulásán alapul. Jogi 
kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, 
panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos 
adatainak kezelése. 
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Az Adatkezelő a SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 1. cégjegyzékszám: 07-09-

009192; adószám: 10485824-2-07), weboldal: www.spar.hu e-mail: adatvedelem@spar.hu  

Az Adatkezelőre vonatkozó adatok, az adatkezelésre vonatkozó folyamatok, valamint a Játékost 

adatkezelése kapcsán megillető jogok az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak. Az 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője dr. Kovács Anikó (adatvedelem@spar.hu).  

Az egyedi SPAR, INTERSPAR felirattal ellátott Mastercard® Edenred bankkártya kapcsán az Edenred 

Magyarország Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-

09-266926), önálló adatkezelőnek minősül. Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat-

hu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; adatkezeléssel kapcsolatos információk a 

honlapon: https://adatvedelem.edenred.hu/adatkezelesi-tajekoztato/; telefonszám: +36 1 413 3333. 

Az Adatvédelmi Tájékoztatójában nem szereplő, azon felüli, kizárólag a jelen Nyereményjátékot 

érintő Adatkezelésre vonatkozó adatok: 

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység: 

• Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet), az adatfeldolgozás 
célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, ügyfélszolgálat biztosítása 

• Spice Kft. (székhely: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.), az adatfeldolgozás célja: promóciós 

weboldal fejlesztése, adatbázis kezelése és a weboldal technikai hátterének biztosítása 

• MySoftwares Kft. (2030 Érd, Molnár utca 30.), az adatfeldolgozás célja: a Rewart Kft. 

informatikai hátterének biztosítása 

• Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.): az adatfeldolgozás célja: 
ügyfélszolgálati levelezés hostingolása 

• Tukan Agency Kft. (székhely: 2096 Üröm, Cinege utca 23.), az adatfeldolgozás célja: a 
webfejlesztés, a sorsolásokhoz a technikai háttér biztosítása 

• Hetzner Online GmbH. (székhely: 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.), az adatfeldolgozás 
célja: a sorsoló felület tárhelyszolgáltatása 

• Gyűjtőszállítás.hu Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), az adatfeldolgozás célja: a 
bankkártya nyeremények kiszállításának biztosítása 

• T-Systems Cloud & Data Center (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 14.), az 
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás biztosítása 

• Kruz Bike Company Kft. (székhely: 1149 Budapest Kövér Lajos u. 54 A. 1/2.) az adatfeldolgozás 
célja: az e-roller és e-kerékpár nyeremények kiszállításának biztosítása 
 

 

Az adatkezelés időtartama: 2022. december 1. – április 30. 

Adatok megőrzése:  

Lebonyolító a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel időtartama, valamint a nyertes 

Játékosok nyeremények eljuttatásának időszaka alatt őrzi meg.  

A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és 

panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig 

terjedő megőrzési idő vonatkozik.  
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A Játékban résztvevők adatai – kivéve a nyertes Játékosokat és azokat, akik a marketing 

adatkezeléshez hozzájárultak – végleges törlésre kerülnek. 

A kezelt adatok köre és azok forrása:  

A Nyereményjátékban történő részvétel regisztrációhoz kötött, mely során Játékosoknak a következő, 
a beazonosításhoz szükséges alábbi személyes adataikat kell megadniuk:  

• teljes név (vezetéknév, keresztnév) 

• e-mail cím 

• jelszó 

• jelszó megerősítése  

 

Felhasználói fiók  

A regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Játékos felhasználói fiókját, amely az alábbi adatokat 
tartalmazza: 

• a Játékos regisztráció során megadott adatai 

 

A felhasználói fiók használata során a Játékosnak lehetősége van a megadott adatait módosítani. 

E-roller és e-kerékpár nyertes Játékosai eseténaz alábbi személyes adatokat kezeljük:  

• teljes név (vezetéknév, keresztnév) 

• e-mail cím 

• jelszó 

• jelszó megerősítése  

• szállítási cím  

• telefonszám  

Bankkártya nyeremények és a főnyeremény esetén a nyertes Játékosok alábbi adatait kezeljük:  

 

• teljes név (vezetéknév, keresztnév) 

• bankkártyán szereplő név (maximum 21 karakter lehet) 

• lakcím kártyán szereplő állandó lakcím 

• születési dátum (év, hónap, nap) 

• szállítási cím  

• telefonszám e-mail cím 

• jelszó 

• jelszó megerősítése  
 
Visszaélése gyanúja esetén és a jogi igények érvényesítése során a Játékos következő adatait 
kezeljük: 
 

• regisztráció során megadott adatok, 

• egyéb, a gyanú megalapozottságának/jogi igények a kivizsgálhatóságához/ 

érvényesíthetőségéhez elengedhetetlenül szükséges adatok/körülmények, nyilatkozatok 

A felhasználói fiók kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt érhető el, a Promóció végét 
követően a felhasználói fiók törlésre kerül. 



A Promóció kapcsán érkező panaszok kezelése vonatkozásában Adatkezelő az adatokat a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján kezeli. 

A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése során az Adatkezelő a Játékos nevét 

és e-mail címét használja fel. 

Az adatmegadásra továbbá a Játékban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött 

természetes személyek jogosultak. 

A Játékban, valamint a Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok adatkezelési és 
adatfeldolgozási helye a https://nyeremenyjatek.spar.hu/profil/regisztracio/ weboldal.  

 

Az adatkezelés folyamatának bemutatása:  

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos regisztráljon be fogadja el a 

Nyereményjáték Játékszabályzatát, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóját, melyet a regisztráció során 

a megfelelő mező kipipálásával tehet meg. 

Játékos a promóciós weboldalon a regisztrációt, valamint a regisztráció megerősítését követően tudja 
vásárlásának adatait feltölteni. 

A nyertesek elektronikusan kerülnek kiértesítésre. A nyertes Játékosoknak a nyeremények 
eljuttatásához meg kell adniuk telefonszámukat és szállítási címüket, melyet a nyereményértesítő e-
mailben található adatmegerősítési linken tehetnek meg (Adatmegerősítés).  Adatmegerősítésre 
kizárólag az e-mailben megküldött linken keresztül van lehetőség. 

1. Játékos a Nyereményjátékban a Nyereményjátékra vonatkozó külön Játékszabályzat és 
Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával, valamit a játékszabályban részletezett módon történő 
vásárlással tud részt venni. 

2. A nyertes Játékosok nevét és fotójukat, róluk készült videót az Adatkezelő megjelenítheti, 
publikálhatja honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus 
reklámanyagaiban, belső intranetén.  

3. A nyertesek adatai (vezetéknév, keresztnév) a www.nyeremenyjatek.spar.hu oldalon a sorsolástól 
számított 1 éven keresztül elérhetőek. 

4. A Nyeremények dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése okán az ezen célból szükséges 

adatok kerülnek tárolásra. 

 

5. A Nyereményjáték kapcsán érkező panaszok kezelése vonatkozásában Adatkezelő az adatokat a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján kezeli. 

A Nyereményjáték során és hatálya alatt személyes adatokat nem továbbít az Adatkezelő harmadik 
országba. 

Különleges személyes adatok kezelése a jelen adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból: 

nem valósul meg. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, 

amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
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pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, 

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre 

vonatkoznak. 

Adatbiztonsági intézkedések: 

Adatkezelő a Játékos személyes adatait védett elektronikus adattárban tárolja annak érdekében, hogy 

az informatikai biztonsági normáknak és szabványoknak megfelelően biztosítsa a Játékos személyes 

adatainak titkosságát, sértetlenségét és hozzáférhetőségét. Az Adatkezelő az adatok védelmét 

hálózati, infrastrukturális és alkalmazási szinten (tűzfalakkal, vírusirtó programokkal, tárolási és 

kommunikációs titkosítási mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai és eljárási 

megoldásokkal) a kockázatarányos védelem keretében, a személyes és üzleti adatok osztályozásának 

mérésével biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan figyelemmel kíséri és kezeli. Titkosítás 

esetén a titkosított adatáramlás a visszafejtő kód ismerete nélkül az aszimmetrikus kódolás miatt nem 

visszakereshető, továbbá tartalomszűréssel és egyéb technikai és eljárási megoldásokkal). Az 

adatbiztonsági incidenseket folyamatosan ellenőrzik. 

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

A Játékosadatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR 

tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). A Játékos 

az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését 

vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a közvetlen 

üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelés (direkt marketing üzenetek küldése) ellen tiltakozhat, és 

a Játékosnak joga van az adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb 

rendelkezéseket. A Játékos jogainak gyakorlása és jogorvoslati lehetőségei érvényesítése során az 

Adatkezelőhöz fordulhat. 

A tájékoztatáshoz való jog: 

Amennyiben az Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatot kezel, az adatkezelő köteles 

tájékoztatást nyújtani – a Játékos erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb 

jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és képviselője 

személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok 

címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák 

megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos 

érdekéről, illetve a Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve 

a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem a Játékos az 

adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, 

amennyiben a Játékos még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal és 

profilalkotás esetén emellett az Adatkezelő tájékoztatja a Játékost az alkalmazott logikáról is, továbbá 

arra vonatkozóan is érthető információt szolgáltat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és 

a Játékosra nézve milyen várható következményekkel bír. Az Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen 

tájékoztatónak a Játékos rendelkezésre bocsátásával adja meg. 

 

 



Hozzáférési jog: 

A Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, 

ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok 

címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit 

(ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem a 

Játékostól való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. 

A Játékos kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a 

Játékos rendelkezésére bocsátja. A Játékos által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Játékos elektronikus úton 

nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Játékos másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem 

érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. 

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az 

Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi 

információkhoz: az alkalmazott logika, továbbá, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és a 

Játékosra nézve milyen várható következményekkel bír. 

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel 

rendelkezik: nem valósul meg automatizált döntéshozatal, valamint profilalkotás.  

Helyesbítéshez való jog: 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

Játékosra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 

történő – kiegészítését. 

Törléshez való jog: 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül törölje a Játékosra 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy bizonyos feltételek fennállása 

esetén a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Többek 

között az Adatkezelő a Játékos kérésére köteles személyes adatait törölni, amennyiben a személyes 

adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

amennyiben a Játékos az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy a Játékos tiltakozik az 

adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az 

Adatkezelőrealkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 



kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül:  

(a)  a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

(b)  az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 (c)  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 (d)  a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos  

jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, 

illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelés a Játékos által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő a Játékos t előzetesen 

tájékoztatja. 

Adathordozhatósághoz való jog: 

A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

(a)  az adatkezelés a Játékos által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben a 

Játékos az egyik fél); és 

 (b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Játékos jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, 

továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 



Tiltakozáshoz való jog: 

A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Játékos jogosult arra, 

hogy bármikor tiltakozzon a Játékosra vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Játékos 

tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 

személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

A jogok gyakorlásának keretei: 

Az Adatkezelő kötelese mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 

megfelelően történjen. Amennyiben a Játékos azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést 

tehet a Nyereményjáték ideje alatt az sparjatek@fizessokosan.com e-mail címen, valamint az 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél az adatvedelem@spar.hu  e-mail címen.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt 

másként kéri.  

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékos t az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti 

hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és 

élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1373 Budapest, Pf. 9., Tel: 

+36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838, fax: +36-1-391-1410, 

email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/ 

A fenti információkat az Adatkezelőnek írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az 

elektronikus utat is – kell megadni. A Játékos kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más 

módon igazolták a Játékos személyazonosságát. A Játékos kérésére az információ szóban is 

megadható, amennyiben személyazonosságát más módon igazolja. 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, a Játékos jogosult arra, hogy panaszt 

tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a 
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feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a Játékos megítélése szerint az a Játékosra 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belüli felügyeleti 

hatóságok elérhetőségeiről itt olvashat:  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. A 

Játékos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Játékosra vonatkozó, jogilag 

kötelező erejű döntésével szemben. A Játékos jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha 

az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem 

tájékoztatja a Játékost a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 

tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

A Játékos rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági 

jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő 

kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel vagy annak adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó partnerével szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatkezelő, valamint 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás 

megindítható a Játékos szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróságok tartózkodási helye 

szerinti illetékességéről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso.  

A bíróság a Játékos tiltakozásának tiszteletben tartására kötelezheti az adatkezelőt a tájékoztatás 

megadására, a szóban forgó adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére, az automatizált 

adatkezelő rendszerek segítségével hozott döntés megsemmisítésére. A bíróság elrendelheti 

határozatának az adatkezelő azonosító adatainak vagy más adatkezelők és az elkövetett jogsértés 

megjelölésének közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát. 

Az érintett adatkezelő felelős minden, a jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági előírások 

megsértése által Játékosnak okozott kárért. Ha az adatkezelő az érintett személyiségi jogait jogellenes 

adatkezeléssel vagy az adatbiztonság előírásainak megszegésével sérti meg, az érintett jogosult az 

adott adatkezelőtől kártérítést követelni. Az adatkezelő mentesülhet a kártérítési vagy jóvátételi 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogainak megsértését rajta kívül 

álló elháríthatatlan okok idézték elő. 

Nem kell kártérítést fizetni, és nem követelhető jóvátétel, ha a kárt vagy a személyiségi jogok 

megsértését az érintett szándékos vagy gondatlan magatartása idézte elő.  

Budapest, 2022. december 1. 

Adatkezelő – SPAR Magyarország Kft. 
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