
Részvételi és Játékszabályzat 

(továbbiakban: Játékszabályzat) 

Kutya-cica szépségverseny nyereményjáték 

 

 A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában. 

 (továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező 

természetes személy, aki 2020. július 30. - augusztus 26. között a 

www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalra látogat (továbbiakban Résztvevő). 

 A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 

Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a 

Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal 

kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból 

automatikusan kizárásra kerül. 

 A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő 

cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.  

 Jelen Játékszabályzat a www.nyeremenyjatek.spar.hu honlapon megtekinthető a Játék 

kezdetétől. 

 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

1. A Játék leírása, menete, nyertesek: 

Képfeltöltés kezdetének időpontja: 2020. július 30. 8.00 óra. 

Képfeltöltés zárásának időpontja: 2020. augusztus 19. 24.00 óra. 

A Szavazás kezdetének időpontja: 2020. július 30. 8.00 óra. 

A Szavazás zárásának időpontja. 2020. augusztus 26. 24.00 óra. 

A Kutya-cica szépségverseny nyereményjáték (továbbiakban Játék) lényege, hogy a játékos 

megoszthassa kutyája vagy cicája fényképét és a megosztott képekre szavazatokat gyűjtsön. 

Regisztráció után a Játékos nevezheti kutyája vagy cicája fényképét egy kiválasztott 

kategóriába.  

Videó megosztására is van lehetőség, de kép promóciós weboldalra történő feltöltése a 

játékban való részvétel feltétele.  

Az oldalra látogatók a „szavazok” gomb megnyomásával szavazhatnak.  

Feltöltéshez, szavazáshoz, illetve a feltöltött kép/képek adatlapjának a módosításához vagy 

törléséhez regisztrációt követően be kell jelentkezni. 

A nyereményjátékban kizárólag a 2020. július 30. - augusztus 19. között feltöltött képek 

vesznek részt, és kizárólag 2020. július 30. - augusztus 19. között van lehetőség 

képfeltöltésre. 

A Résztvevők www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon regisztrálhatnak személyes adataik 

megadásával (név, e-mail cím megadása szükséges). Facebook profillal is lehet regisztrálni, 

http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/
http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/
http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/


amennyiben Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel 

szerepel. 

 

A feltöltés menete: 

 A Nevezés oldalon a „Kép feltöltése” gomb segítségével tudja kiválasztani a Játékos a 

feltölteni kívánt képet. Szövegdobozban meg kell adni az állat nevét (maximum 20 karakter 

hosszúságban), a kutya-cica választó gomb segítségével meg kell adni az állat faját, a 

legördülő menüben ki kell választani a nevezési kategóriát, illetve a leírás szövegdobozba be 

lehet gépelni a képhez tartozó rövid leírást (minimum 15 de maximum 130 karakter 

hosszúságban). 

 Az oldalon megjelenő kategóriák a következőek kutyáknál és macskáknál is: sportos, kölyök, 

szundi, morcos, rosszcsont, kalandor. 

 A feltöltés folyamata a „Mentés” gomb megnyomásával zárul.  

 Egy Játékos maximum 6 képet tölthet fel és 1 képet csak 1 kategóriába nevezhet! 

 A könnyebb szavazatgyűjtés érdekében a Játékos megoszthatja a feltöltését a Facebook-on 

is, ez azonban opcionális, és a Játék teljes időtartama alatt van rá lehetőség.  

 A képek / videók és a szövegek kizárólag ellenőrzött tartalommal kerülhetnek fel az oldalra. A 

játékos visszaigazoló üzenetet kap, melyben láthatja, hogy a feltöltött kép-, videó feldolgozás 

alatt áll. Bármilyen probléma esetén a játékos e-mail értesítést kap a további teendőkről. 

Jóváhagyást követően az adatlap menüpontban megtekintheti a feltöltött tartalmat . 

 Videó megosztására is van lehetőség nevezésenként (ha 1 kép is feltöltésre kerül) az alábbi 

módon: 

A kép feltöltésekor van lehetőség arra, hogy a kis kedvencünkről feltöltött Youtube videót 

megosztjuk az oldalon.  A nevezés menüpontban, az adatok feltöltésekor van lehetőség egy 

megadott rubrikába beilleszteni a Youtube-ra feltöltött videó linkjét. A későbbiekben 

ugyanitt tudja a Játékos módosítani vagy törölni is a videót. Fontos, hogy módosítás esetén 

(új videó feltöltésekor) ismét jóvá kell hagyni a feltöltést és emiatt egy ideig nem lehet 

szavazni a kis kedvencre, csak ha újra engedélyezve lesz a tartalom. 

 Regisztráció nélkül a Résztvevő Játéka érvénytelen. 

 Egy Résztvevő csak egyszer, egy email címmel regisztrálhat, kizárólag valós névvel, ami 

személyazonosító okmánnyal igazolható 

 Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a játékos nem jogosult a nyereményre vagy a 

játékban való részvételre. 

 A Játék során bármely játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, 

esetleges programhibákért, rendszerhibákért a SPAR-t, valamint a Játék szervezőit és 

kivitelezőit semmiféle jogi felelősség nem terheli. 

 Résztvevő a kép feltöltésével automatikusan hozzájárul, hogy a feltöltött képet a játék 

szervezője és lebonyolítója kezelje, tárolja és a játék weboldalán vagy szervező 

Facebook/Instagram oldalán közzétegye 2021. augusztus 31-ig.  

 

A képek és videók nem tartalmazhatják az alábbi tartalmakat:  

 nem ütközhetnek jogszabályba; 

 nem lehetnek megbotránkoztató tartalmúak;  

 nem lehetnek obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;  

 nem lehetnek pornográf vagy szexuális tartalmúak;  



 bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem 

megfelelő hangvételű tartalommal nem rendelkezhetnek;  

 nem lehetnek a Játékosra nézve sértő jellegűek;  

 nem lehetnek harmadik személyekre nézve sértőek;  

 nem jeleníthetik meg harmadik személyek személyes adatait, illetve nem sérthetik érdekeit;  

 versenytárs márkákat vagy termékeket nem jeleníthetnek meg;  

 más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan nem 

jeleníthetnek meg;  

 nem hordozhatnak reklámot, vagy nem utalhatnak arra;  

 nem irányíthatnak más honlapra;  

 más személyek szerzői vagy egyéb jogait nem sérthetik;  

 dátumot vagy bármilyen, a Szervezővel nem összefüggésbe hozható egyéb feliratot nem 

tartalmazhatnak;  

 nem tartalmazhatnak konkurens sajátmárkás terméket (pl. Tesco, Penny, CBA, Lidl, Aldi stb.). 

 

A szavazás menete: 

 Szavazni csak bejelentkezett, regisztrált felhasználók tudnak a www.nyeremenyjatek.spar.hu 

weboldalon, a „Szavazok” gomb megnyomásával, mely minden kép mellett megtalálható. 

Amennyiben egy IP címről több regisztrált felhasználó is szavaz, akkor az 5. felhasználó után 

minden szavazat leadása előtt be kell gépelnie egy automatikusan generált Captcha kódot a 

megjelenő mezőbe. Ez egy teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a 

számítógéptől. 

 Egy regisztrált felhasználó naponta maximum 3 szavazatot adhat le! 

 A Játék célja, hogy a feltöltött képekre szavazatokat gyűjtsenek a játékosok. Minden játékos, 

aki a kis kedvencét a 6-6 kategória egyikében (vagy akár többen is) nevezi és a feltöltött 

képére legalább 100 szavazatot összegyűjt, részt vehet a sorsoláson, hogy megnyerhesse 

kutya nevezések csoportban az 1 db 200.000 Ft értékű ajándékcsomagot (fődíj), illetve a 3 db  

egyenként 100.000 Ft értékű ajándékcsomagot, továbbá cica nevezések csoportban az 1db 

200.000 Ft értékű ajándékcsomagot (fődíj), illetve a 3 db, egyenként 100.000 Ft értékű 

ajándékcsomagot. 

 Minden játékos, aki a játék ideje alatt egy nevezésére legalább 50 szavazatot összegyűjt(de a 

szavazatok száma a 100-at nem éri el vagy haladja meg), részt vehet a sorsoláson, hogy 

megnyerhesse a 3-3 db, egyenként 35.000,- Ft értékű kutya-, illetve cica állateledel csomag 

egyikét. 

 A képekre szavazók között pedig kisorsolunk 20 db egyenként 5.000 Ft értékű SPAR 

nyereménykártyát. 

 Egy játékos csak egyszer nyerhet! 

 A sorsolások két csoportban történnek, kutya és cica nevezések csoportban, a kategóriák a 

sorsolások szempontjából nem relevánsak.  

 

2. Sorsolás 

A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes software segítségével 

elektronikusan történik, közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.   

 

A sorsolás helyszíne:   

Dr. Máté Viktor közjegyző irodája 

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. 

http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/


Sorsolás időpontja:   

2020. augusztus 31. (hétfő) 10.00 óra  

 

A 3.2. pontban meghatározott nyeremények nyertesein felül 40 fő pótnyertes is kisorsolásra kerül. 

Érvénytelen pályázat esetén az első pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe, a második érvénytelen 

pályázat esetén a második pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe és így tovább. Egy felhasználó 

csak egy nyeremény megnyerésére jogosult és a tartaléknyertes egy nyeremény tartaléknyertese 

lehet. 

 

3. Nyertesek, nyeremények 

 

3.1. Főnyeremények  

A legalább 100 szavazatot elérők között kisorsolunk 1-1 db kutya illetve cica 

ajándékcsomagot. 

 

 1 db kutya ajándékcsomag (értéke: 200.000 Ft/1 db) 

 

1 db kutya ajándékcsomag tartalma:  

Ferplast Atlas 70 Professional - 101x68,5x75,5 cm 
Erős, masszív felépítmény, alkalmas repülőgépes szállításra is. Tartozéka: 
felszerelhető etető/itatótál. Biztonsági záras ajtó, és oldalsó rögzítések, oldalsó 
szellőzőrácsokkal a megfelelő légáramláshoz, higiénikus lefolyószőnyeg és rekesz 
tárgyakhoz. Csúszásmentes aljzat. Szétszerelhető. 

Ferplast Jolly 85 fekhely - 83x50 cm, Strapabíró, vízálló párna, ideális alátétként 
szállító boxokba, kutyaházakba vagy autóba, mosható 

66.000 Ft értékű fotózás ajándékutalvány, ami a Vauvau-nál (1033 Budapest 
Bogdáni út 1.), legkésőbb 2021.08.31-ig váltható be az alábbira: 24 db fotó 
retusáltan nagy felbontásban, valamint egy 20x20 cm-es kemény kötéses 
gyönyörű fotókönyv. Valamint 1 db 15.000 Ft értékű 50x70 cm vászonkép egy 
kiválasztott fotóból. 

 

 1 db cica ajándékcsomag (értéke: 200.000 Ft/1 db) 

1 db  cica ajándékcsomag tartalma:  

Ferplast Macskabútor Napoleon- 78,5x40x115 cm – lapra szerelve. 
Kiváló anyagokból készült igényesen összeállított kaparófával kombinált, 
többszintes exkluzív macskabútor. Cicáknak, akár több cica részére készült 
kényelmes házikó. Függőleges alakú így kis helyen elfér, kényelmes hálórészek 
vannak kialakítva benne, természetes rost játék lóg a tetejéről, kaparófával 
felszerelt, tartozik hozzá egy puha párna, mely 2 funkciós (szövet és szőrme oldal) 
ezért ideális minden évszakban, mind télen, vagy nyáron. 

Ferplast Pouf odú 45x45x35 cm. 

66.000 Ft értékű fotózás ajándékutalvány, ami a Vauvau-nál (1033 Budapest 
Bogdáni út 1.), legkésőbb 2021.08.31-ig váltható be az alábbira: 24 db fotó 



retusáltan nagy felbontásban, valamint egy 20x20 cm-es kemény kötéses 
gyönyörű fotókönyv. Valamint 1 db 15.000 Ft értékű 50x70 cm vászonkép egy 
kiválasztott fotóból. 

 

 

3.2. Egyéb nyeremények:  

 3 db kutya ajándékcsomag (értéke: 100.000 Ft/1 db), amit a legalább 100 

szavazatot elérő kutyák (kutya nevezések) között sorsolunk ki. 

1 db  kutya ajándékcsomag tartalma:  

Ferplast Pet Risto Táphordó - 1 l 

Ferplast PA 5505 utazó itató, 0,25 l - 19,5x6,7x6,2 cm 

Ferplast jutifalatos zsák nagy, 13x19 cm 

Ferplast Jolly 85 fekhely - 83x50 cm - Strapabíró, vízálló párna, ideális alátétként 
szállító boxokba, kutyaházakba vagy autóba, mosható. 

Ferplast Sport Gc 13/170 gyors póráz 

Ferplast USB villogó nyakörv - 70 cm, állítható, tölthető 

Trixie 28779 hűsítő matrac 

Ferplast DUDU animals tiger 5,5x9 cm 

Chuckit - hűsítő játék - A kék, belső labda egy különleges szivacs, ami magába 
szívja a vizet. Amint a kutya a szájába veszi, a labda kiereszti a felszívott vizet, 
ezzel hozzájárul a kutya frissítéséhez. 

44.000 Ft értékű fotózás ajándékutalvány, ami a Vauvau-nál (1033 Budapest 
Bogdáni út 1.), legkésőbb 2021.08.31-ig váltható be az alábbira: 12 db fotó 
retusáltan nagy felbontásban, valamint egy 15x15 cm-es kemény kötéses 
gyönyörű fotókönyv. 

 

 3 db cica ajándékcsomag (értéke: 100.000 Ft/1 db), amit a legalább 100 

szavazatot elérő cicák (cica nevezések) között sorsolunk ki 

1 db  cica ajándékcsomag tartalma:  

Ferplast PA 4001 Kaparós rúd játékgolyóval 29,7x29,7x41 cm 

Ferplast USB villogó nyakörv cicának 35 cm, állítható, tölthető. 

Trixie Szállítótáska Jamie Neoprem Kék 46×28×26cm - kiváló minőségű kék színű, 
levehető, állítható vállpántos neoprén szállítótáska. A táska oldalt és felül is 
nyitható. Az alsó lemez eltávolítható. 

Ferplast PA 5040 bújó odú 24,5 x 50 cm 

Ferplast fényjáték cicának 1,4x8,5 cm 

Prevital cicafekhely 



Prevital etetőtál 

Prevital bögre 

Prevital eledelcsomag 10.000 Ft értékben 

44.000 Ft értékű fotózás ajándékutalvány, ami a Vauvau-nál (1033 Budapest 
Bogdáni út 1.), legkésőbb 2021.08.31-ig váltható be az alábbira: 12 db fotó 
retusáltan nagy felbontásban, valamint egy 15x15 cm-es kemény kötéses 
gyönyörű fotókönyv. 

 

 3 db kutya állateledel csomag (értéke: 35.000 Ft/1 db), amit a legalább 50 

szavazatot elérő, de 100 szavazatot el nem érő kutyák (kutya nevezések) 

között sorsolunk ki. 

1 db kutya állateledel csomag tartalma: 

10 db Pedigree Denta Stix Medlarge 180 g; 

12 db Pedigree Jumbone Medium 200 g Marhával; 

4 db Perfect Fit száraz kutyaeledel 1,4 kg Adult M/L; 

14 db Cesar pulyka-marha 150 g; 

13 db Cesar válog. mártásban 4*100 g; 

 

 3 db cica állateledel csomag (értéke: 35.000 Ft/1 db), amit a legalább 50 

szavazatot elérő, de 100 szavazatot el nem érő cicák (cica nevezések) között 

sorsolunk ki 

1 db cica állateledel csomag tartalma: 

6 db Friskies száraz macskaeledel 1,7 Kg 

24 db Gourmet 85g 

8 db Purina ONE 800g 

10 db Purina ONE 4x85g 

 

 20 db SPAR nyereménykártya (értéke: 5.000 Ft/1 db), amelyeket a képekre 

legalább 1 db szavazatot leadók között sorsolunk ki. 

 

 

 A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható. 

Amennyiben a nyertes 18. életévét még nem töltötte be, illetve cselekvőképessége egyéb 

okból korlátozott vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint 

a nyeremény átvételére vonatkozóan a Ptk. szerint a cselekvőképtelen törvényes képviselője, 

vagy a korlátozottan cselekvőképes törvényes képviselőjével együtt jogosult. 



 A nyerteseket a Spice képviselője a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook 

regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesíti a sorsolást követő 10 munkanapon 

belül. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más okból 

nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre vagy jelen szabályzat bármely személyi 

és/vagy tárgyi feltételének nem felel meg, úgy az első pótnyertes lép a helyére.  

 A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg! 

 A nyertesek az általuk megadott magyarországi címen, postai úton vagy személyesen kapják 

kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés 

visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni 

a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény 

átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen 

felelősség nem terheli.  

 A nyereményeket a Spice Communication Kft. juttatja el a nyerteseknek. A nyeremény 

átadásáról kép-film- vagy hangfelvétel készülhet, melynek Magyarország területén való 

korlátlan alkalmú és eszközön való külön díjazás nélküli a játék lezárását követő 1 éven belüli 

megjelenéséhez a Résztvevő a regisztrációval kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.  

 A promóció kapcsán az egyéb felmerülő költségek, pl. személyes átvételnél az átvétel 

helyszínére utazás / hazautazás és a nyeremény elszállításának költsége a Résztvevőt 

terhelik. 

 A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a 

www.nyeremenyjatek.spar.hu honlapon közzétegye. 

 

A játékos nem jogosult a játékban való részvételre és esetleges nyertesként a nyeremény átvételére, 

ha:  

 a regisztrációhoz használt e-mail címe vagy Facebook profilja az egyeztetések során vagy 

annak megkezdése előtt törlésre kerül;  

 a regisztráció során megadott vagy Facebook profilios regisztráció esetén a Facebook 

profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható; 

 a neki küldött üzenetre 14 napon belül nem válaszol;  

 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal 

játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;  

 egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon 

befolyásolni próbálja, például generált/vásárolt email címekről leadott szavazatok, nem valós 

vagy ideiglenes email fiókokról leadott szavazatok, stb.  

 feltöltött képén több mint 30%-ban érvénytelen szavazatok vannak (pl. generált email 

címekről leadott szavazatok), ebben az esetben SPAR fenntartja a jogot hogy törölje a képet, 

 jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.  

 

4. A SPAR felelőssége 

 A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 

kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli 

regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton 

e-mailben vagy Facebookon keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható 

elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből 

eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR 

kizárja a felelősségét a nyeremény Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő 

http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/


hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, 

megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére SPAR kizárja a 

felelősségét. 

 A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatóak. 

 A más által jogosulatlanul végrehajtott regisztráció, felhasználónévvel való visszaélés esetén 

SPAR kizárja felelősségét. SPAR szintén kizárja felelősségét a megszűnt, nem elérhető e-mail 

címek miatt. SPAR a nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti: 

o A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem 

valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának 

elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen 

felelősséget nem vállal; 

o A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem 

vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, 

illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a 

Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem 

követelheti. Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyeremény átadását 

követően a helyszínen a rendezvény alatt a nyertes vagy harmadik személyek által 

esetlegesen elszenvedett károk és veszteségek tekintetében. Szervező kizárólag a 

nyeremények átadására vállal kötelezettséget; 

o A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos 

részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés 

visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, 

vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt 

személyi feltétel valamelyikének. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 

Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

 

 

5. Adatkezelés és adatvédelem 

 

 A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során 

szolgáltatott személyes adatokat a SPAR a nyertesek megállapítása és a nyeremények 

átadása, valamint külön ez irányú hozzájárulás birtokában marketing célú megkeresések 

céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az 

Infótörvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A SPAR adatkezelési 

nyilvántartási száma: NAIH- 42478/2012. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékosoktól a 

nyertesek beazonosítása és a nyeremények átadása céljából a személyazonosításukhoz 

szükséges okmányokat bekérje. 

 A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét - városnév feltüntetésével - a 

Játékszabályzatban leírtak alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a 

Résztvevő a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. Azok, akik 

a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

o Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes 

adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és 

adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; 

o Nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel 

és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 

o Megadott személyes adataikat – amennyiben ehhez külön és kifejezetten 

hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolító, mint reklámügynökség, a Szervező 



marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, 

hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és 

felhasználja; 

o Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, 

amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak 

ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és 

ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi 

jogok maradéktalan betartása mellett; 

o Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 

rendelkezését. 

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.  

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Spice Communication Kft. végzi, mint 

adatfeldolgozó.   

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy 
helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, 
valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel 
gyakorolhat: 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz.. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes 
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által 
meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra 
regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és 
a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 
1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)  

 

 A nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 

évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. 

A nem nyertesek adatait a sorsolást követő 15 nap elteltével megsemmisítjük, 

amennyiben ez idő alatt olyan körülmény merül fel, amely miatt esetlegesen a 

korábbi sorsolást érvénytelennek kell nyilvánítani és új sorsolás tartása szükséges, ez 

esetben a határidő az új sorsolást követően újrakezdődik. 

 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező 

vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi 

címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 2060 Bicske 

Spar út 0326/1. hrsz..   

 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi 

(kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja 

vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt 

kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a 

Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz 

szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. 

 



Bicske, 2020. július 30. 

 


