„Friesland – Indul a tavaszi felfrissülés a Landliebevel!”
Nyereményjáték
részvételi- és játékszabályzat
1. A FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely és levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 33.; e-mail: kontakt@landliebe.hu) (továbbiakban:
Szervező) sorsolásos nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték)
szervez, melynek lebonyolításával megbízza a Bang Bang Ideas Kft.-t
(székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393
Budapest Pf. 341.; e-mail: landliebealdi@bangbang.hu a továbbiakban:
Lebonyolító). A Nyereményjátékban azok a 10. pontban foglalt feltételeknek
megfelelő természetes személyek (Játékosok) vehetnek részt, akik a
Nyereményjáték (lentebb meghatározott) vásárlási időtartama alatt a
FrieslandCampina Hungária Zrt. által forgalmazott Landliebe márkájú
termékek közül (Termék) vásárolnak legalább 800 Ft értékben a
Termékeket
forgalmazó
valamely
magyarországi
ALDI
üzletben.
Az akcióban részvevő termékek:
• Landliebe réteges joghurt 150 g (málna vagy áfonya)
• Landliebe kevert joghurt 150 g (eper, áfonya, cseresznye vagy
őszibarack)
• Landliebe kevert joghurt 450 g (eper, áfonya, vanília vagy őszibarackmaracuja)
• Landliebe tejberizs 150 g (csokoládés vagy almás).
A Játékosok a vásárlást igazoló nyugtán található 11 jegyű AP-kódot (APA
betűk és 8 számjegy), valamint a vásárlás dátumát és pontos időpontját
(év, hónap, nap, óra és perc) (továbbiakban Pályázat) feltöltik a saját nevük,
telefonszámuk, email címük és településük (a lakó- vagy tartózkodási helyként
szolgáló
település)
(továbbiakban:
Profil)
megadásával
a
www.tavasz.landliebe.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Honlap)
található online nyereményoldalra. Abban az esetben pedig, ha a Játékosokat
a jelen Játékszabály alapján nyertesként sorsolják ki (továbbiakban: Nyertes),
úgy a vásárlást igazoló eredeti nyugtát és a Játékszabály 5. pontjában
meghatározott egyéb adatokat megküldik a jelen Játékszabályzatban
meghatározott címre.
A Játékban résztvevő ALDI üzletek listája elérhető a www.aldi.hu
weboldalon. A játékban valamennyi magyarországi ALDI üzlet részt vesz.
A Játékban részt vevő termékek teljes listája az 1. sz. mellékletben
található. A Nyereményjátékban részt vevő üzletek listája változhat; az
üzletek listáját a www.aldi.hu weboldalon nyomon lehet követni. Az üzletek
körében bekövetkező bármely módosítás a közzététel időpontjától hatályos.
2. A Nyereményjáték időtartamai:
A játék teljes időtartama:
2018. április 12. 00:00:00 óra - 2018. április 25. 23:59:59 óra.
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A feltöltési időszakban csak a vásárlási időszakban történt vásárlásokat
igazoló blokkok feltöltése lehetséges.
A határidő a Pályázat beérkezésének határidejét jelenti. Egy Pályázat akkor
tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a
Lebonyolító rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési
időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti
időpontja.
A Játék folyamán egy nyugta csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán
szereplő AP-kód és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes
Pályázatnak, azaz ha ugyanazzal a blokkal kétszer vagy többször is
regisztrálnak a megadott Honlap felületen, a második, illetőleg többszöri
nevezések kizárásra kerülnek. A nyugta a Játék teljes időtartama alatt az első
beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban és kerülhet kisorsolásra. A
Játékszabályzat 10. pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére
ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor.
A Játékosok kizárólag a saját Profiljukkal vehetnek részt. Amennyiben a
Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a
Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító
mindennemű felelősségét kizárja. A Pályázat beküldésével a Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.
3. A Nyereményjáték során az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:
ALDI vásárlási utalvány 5.000 Ft. értékben, összesen 42 db (napi 3 db):
Az utalvány felhasználási határideje: 2018.december 31.
Az utalvány felhasználására a kibocsájtó mindenkori általános
szerződési feltételei és üzletszabályzata a mérvadó, amelyek
megtalálhatók a www.aldi.hu oldalon. Az utalványok át nem ruházhatók,
valamint kézpénzre nem válthatók. Az utalvány felhasználható bármely
magyarországi ALDI üzletben, amelyek listája megtalálható a
www.aldi.hu oldalon.
Heti ajándék, összesen 2 db (heti 1 db):
OTO Adore Foot lábmasszázs készülék
Modell száma: AF-80
Termék típusa: Lábmasszírozó
Energiafelhasználás: 35 W
Hálózati bemenet: AC 100-240 V / 50-60 Hz
Időzítő: 15 perc
Termék mérete: 423 (hossz.) x 272 (szél.) x 242 (mag.) mm
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Doboz mérete: 426 (hossz.) x 391 (szél.) x 466 (mag.) mm
Nettó tömeg: 5,5 / 7,0 kg
Biztonsági előírás: CE
Főnyeremény, összesen 1 db:
OTO ZEN masszázsfotel
Elektromos masszázsfotel
Modellszám: ZN-01
Névleges feszültség: 220-240 V
Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Energiafogyasztás: 100W
Méret: 117cm x 63cm x 89cm
Nettó súly / Bruttó súly:
37,5 kg / 44 kg
4. A Nyereményjáték során a Nyeremények a következő rendszer szerint
kerülnek kisorsolásra:
Nyerőidőpontokhoz kötött napi nyeremények:
A napi Nyereményeket definiáló időpontokat (továbbiakban: Nyertes
időpontok) a Nyereményjáték teljes időszakára a Nyereményjáték kezdete
előtt, 2018. március 28-án 12:00 órakor, közjegyző jelenlétében, 1051
Budapest, Nádor u. 20. I. em. 19. – Dr. Kapási Olga közjegyző irodájában
állapítjuk meg.
Egy-egy nyerőidőponthoz kötött nyeremény nyertesének az a Pályázat
minősül, amely az előre kisorsolt Nyertes időpont valamelyikével
megegyezően, vagy amennyiben ilyen nincs, az azt követő és ahhoz
legközelebb eső időpontban érkezett be.
Heti nyeremény sorsolás:
Azon játékosok, akik a promóciós időszakban legalább egy (1) érvényes
Pályázatot küldenek be, részt vehetnek a heti nyeremény sorsolásán.
A Nyereményjáték időtartama alatt a legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot
beküldők közül az 1 (egy) nyertest kisorsolását a Bang Bang Ideas Kft.
gépi sorsolással végzi, melynek helye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 32.
IV. emelet. A sorsoláskor 3 (három) tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A
tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé,
amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban
foglaltak szerint érvénytelenné válik.
A nyertes a kisorsolt pályázatban megjelölt heti ajándékot nyerheti.
A heti sorsolások időpontjai és sorsolási időszakok:
2018. április 20. 14:00 órakor, a 2018. április 12. 0:00 óra és 2018. április
18. 23:59 pályázók közül.
2018. április 27. 14:00 órakor, a 2018. április 12. 0:00 óra és 2018. április
25. 23:59 pályázók közül.
Főnyeremény sorsolás:
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Azon játékosok, akik a promóciós időszakban érvényes Pályázatot
küldenek be, részt vehetnek a fődíj sorsoláson.
A Nyereményjáték időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldők között az
1 (egy) darab főnyeremény kisorsolását a Bang Bang Ideas Kft. gépi
sorsolással végzi 2018. április 27-én, 11:00 órakor, melynek helye: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. emelet. A sorsoláskor 5 (öt)
tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk
sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes
Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik.
Érvénytelen Pályázat:
Amennyiben a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt
személyi feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy ha a Nyertes a
Játékszabályzat 5. pontja szerinti második Üzenet kézhezvételétől
számított legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül az Üzenetben megjelölt
elérhetőségek valamelyikén a Lebonyolítóval nem veszi fel a kapcsolatot a
Nyeremények átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében,
úgy a Pályázat érvénytelenné válik és a Nyereményt a Szervezőnek nem
áll módjában átadni.
A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt
a Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi
feltételeknek, valamint rosszul adja meg adatait, AP-kódját vagy nem a
ALDI hálózatához tartozó AP-kódot küldi be. Az adatok ellenőrzése az
egyes
sorsolásokat
követően
történik.
A
Vásárló
téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
5. A nyertes Játékos értesítést kap, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak
megfelelően küldte be Pályázatát.
Nyertesség esetén a Lebonyolító a nyereményjáték lezárását követően
lekésőbb 3 (három) munkanapon belül küldött elektronikus üzenet (e-mail)
formájában és/vagy telefonon (a továbbiakban: Üzenet) két alkalommal
értesíti a nyertes Játékosokat. Az értesítések tartalmazzák:
(i) a címet (Bang Bang Ideas Kft.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf. 341.),
melyre a lentebb meghatározott információkat a Nyertesnek meg kell
küldenie és
(ii) azt a határidőt, amíg a Nyertesnek a vásárlást igazoló eredeti nyugtát be
kell küldenie.
(iii) a Szervező termékeire vonatkozó fogyasztói szokásairól néhány kérdést,
melyek megválaszolása nem befolyásolja a nyereményjáték kimenetelét.
A Nyertesnek az értesítés megküldését követően a megadott határidőig a
fenti címre
(i) meg kell küldenie a vásárlást igazoló eredeti nyugtát és
(ii) azt a magyarországi postázási címét, melyre a Nyereményt a
Lebonyolító/Szervező postázni tudja, illetve a borítékon fel kell
tüntetnie: „Friesland – Indul a tavaszi felfrissülés a Landliebeve!”
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Nyereményre csak ép és sértetlen, olvasható, beazonosítható eredeti nyugta
jogosít.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promócióban kisorsolt Nyertesektől
bekérje a személyes dokumentumok másolatát a Nyeremények átvételére
való jogosultság igazolásképen.
6. A Játékosok nyerési esélyeiket többszöri termékvásárlás esetén több
érvényes Pályázat elküldésével növelhetik. Egy nyugta csak egyszer
pályázhat. Csak olyan eredeti nyugtát áll módunkban elfogadni, amelyen
egyértelműen, beazonosíthatóan fel van tüntetve a vásárolt termék
megnevezése! Egy adott személytől, illetve Profilról beérkezett Pályázatok
közül a Nyereményjáték nyereményeiből ajándék típusonként legfeljebb egy
nyerhető el.
7. A Nyereményeket a Nyertesek értéknyilvánított csomagban kapják meg, a
Szervezővel / Lebonyolítóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az adott
sorsolástól számított 60 naptári napon belül. A Nyertesek kötelesek
együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy
a Nyeremények átadására a fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget,
és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a
Szervező nem tartozik felelősséggel. A Szervező a Nyeremények átvételének
lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve
jogvesztő.
8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a megadott e-mail címet nem
tudja ellenőrizni.
Kizárólag a Játékos felel azért, hogy a Profil létrehozásánál megadott e-mail
és telefonszám létező elérhetőségi címek, így a Játékkal kapcsolatos
értesítésre alkalmasak legyenek, valamint hogy a Nyereményjátékban való
részvételhez és a Nyeremény átvételéhez szükséges hozzájárulásokat
beszerezze.
A Játékos profiljának hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem
valós adat feltüntetése) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállalnak.
9. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, 8. pontban részletezett hozzájáruló
nyilatkozatokkal és az azokból fakadó esetleges vitákkal kapcsolatosan mind
a Szervező, mind a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenül,
illetve illetéktelen személy ne vegyen részt a Nyereményjátékban az általa
használt Profil adatok (név, e-mail cím, telefonszám) segítségével. Szervezőt,
és Szervező megbízottjait, alvállalkozóit erre vonatkozóan nem terheli
felelősség.
A Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában
részt vevő cégek nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási,
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kártérítési igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, ideértve
különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek vagy a Nyereményjáték
szervezésében és lebonyolításában részt vevő cégeknek nem felróható,
technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért,
megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért,
számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített
adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért,
módosításáért vagy használatáért, a Nyereményjáték esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért, illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért.
A Játékosok elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a
Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára
okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
10. A
Szervező
megbízásából
a
Lebonyolító
által
lebonyolított
Nyereményjátékban kizárólag azon Játékos vehet részt, aki az alábbi együttes
feltételeknek megfelel:
• 18. életévét betöltött és cselekvőképes,
• magyar állampolgár, aki
• nem tartozik a FrieslandCampina Hungária Zrt., a Bang Bang Ideas
Kft., valamint az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. munkavállalói,
valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott „hozzátartozó”-i körébe,
• magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
11. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a
Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem
terheli.
12. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más
ajándéktárgyra át nem válthatók. A Nyereményekhez kapcsolódó bármely
adófizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremények kézbesítési költségét a
Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertes Játékost
terhelik, amelyekért a Szervező nem tartozik felelősséggel.
13. A Nyertesek által a megadott postacímre beküldött névre és postacímre
vonatkozó információk hiányosságáért/hibájáért, valamint a vásárlást igazoló
nyugtán található termékek beazonosíthatatlanságáért (pl.: hiányzó vagy téves
AP-kód, vásárlási dátum és időpont stb.), a Szervező érdekkörén kívül
felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, telefonszám cseréje,
e-mail cím változás), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal, míg a kézbesítés során a
Nyereményekben keletkezett esetleges károkért vagy azok teljes
megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a felelős. A Játékosok a
Nyereményjátékban való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy
Szervező a vonatkozó jogszabályok kötelező, eltérést nem igénylő
rendelkezésein túlmenően Nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást
és egyéb, a jelen Játékszabályzatban nem vizsgált kötelezettséget nem vállal.
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A Nyertes szavatossági / jótállási igényét jogszabályi keretek között a
Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti, melyet igény esetén a
Szervező számára megjelöl.
A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevő, általuk regisztrált Profil
adatok (vezetéknév és keresztnév, e-mail cím és telefonszám) segítségével
azonosítja, így az időközbeni esetleges adatváltozással járó, valamint a
Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a
felelősséget a Szervező nem vállalja.
14. A
Nyereményjátékkal
kapcsolatos
információk
megtalálhatók
a
www.tavasz.landliebe.hu weboldalon, valamint e-mail-ben kérhetők a
landliebealdi@bangbang.hu e-mail címen, illetve a 06-1-610-8952-es
(elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között) telefonszámon. A Nyereményjáték
hivatalos játékszabályzata a www.tavasz.landliebe.hu weboldalon jelenik meg.
15. A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után 60 napon túl semmilyen, a
Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
16. A jelen Játékszabályzatot és az alább hivatkozott adatvédelmi
rendelkezéseket a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A
Játékszabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező
közzéteszi a www.tavasz.landliebe.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a
közzététel időpontjától érvényes. A módosítás időpontjáig a Játékosok
maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot bejelentés
nélkül visszavonja, különösen vis maior (háború, földrengés, katasztrófa,
sztrájk vagy hasonló váratlan esemény, így különösen jogszabályváltozás)
bekövetkezésekor, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a
Nyereményjátékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött
vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze.
A fenti pontban meghatározott vis maior eseményen túl a Szervező fenntartja
a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot a fenti pontok szerint megváltoztassa
vagy visszavonja. Különösen jogosult a Szervező a Nyereményjáték
visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására,
ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat
megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Nyereményjáték kiírásakor előre
nem látott körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal
felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető
nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt
mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen
és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy
megszakítja a Nyereményjátékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a
Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Nyereményjáték
folytatásának kérésére.
17. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos önkéntesen,
félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő
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tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező (adatkezelő) a
Nyereményjáték lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása
céljából, a szükséges mértékben a Játékos jelen Játékszabályzatban az
alábbiakban feltüntetett, illetve a Nyereményjáték során rendelkezésre
bocsátott személyes adatait kezelje, továbbá a Lebonyolító (adatfeldolgozó)
részére továbbítsa és az adatokhoz hozzáférést engedjen. A személyes
adatok a következők: név, postázási cím, a lakó- vagy tartózkodási helyként
szolgáló település, e-mail cím, telefonszám. A Szervező (adatkezelő) kizárólag
a Játékos által önkéntesen megadott adatokat kezeli, tehát nem gyűjt adatokat
bárki számára hozzáférhető, nyilvános adatbázisokból, interneten elérhető
közösségi felületektől stb. A Nyertes személyes adatait a Nyereményjáték
lebonyolításához szükséges ideig, illetőleg a Nyereményjátékhoz kapcsolódó
adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó
jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési
idejéig tárolják. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország
területén kerülhet sor. A személyes adatokat a Nyereményjáték
megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és
személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Játékosnak az
adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései (13-17. és
30. alfejezetei) tartalmazzák. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban a
fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok
helyesbítését, zárolását vagy törlését a Szervezőtől (adatkezelőtől). A
Szervező (adatkezelő) a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb
idő alatt, de legfeljebb 25 naptári napon belül, közérthető formában, az érintett
Játékos erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást. Az Adatvédelmi
Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Játékos tiltakozhat a
személyes adatainak kezelése ellen. A Szervező (adatkezelő) a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
naptári napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Játékost írásban tájékoztatja. Abban a
nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a
Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: „NAIH”; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; telefax:
+36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.
Amennyiben az érintett Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
megsértésére hivatkozva, vagy az őt érintő adatkezelés ellen történő
tiltakozásra adott adatkezelői tájékoztatás miatt bírósághoz fordul, a per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, és az érintett Játékos
választása szerint az érintett Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el. Ha az érintett Játékos a Szervezőnek (adatkezelőnek) az adott Játékosra
vonatkozó adatkezelés elleni tiltakozása kapcsán hozott döntésével nem ért
egyet, illetve ha az adatkezelő a tiltakozással kapcsolatos válaszadási
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az érintett Játékos - a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a
fentiekben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
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A Szervező (adatkezelő) és a Lebonyolító (adatfeldolgozó) technikai
intézkedésekkel biztosítják a Játékkal összefüggésben felvett személyes
adatok védelmét a jogosulatlan felhasználás, így különösen, a jogosulatlan
hozzáférés, törlés, nyilvánosságra hozatal, adatvesztés ellen.
A fentieken túl a Szervező (adatkezelő) és a Lebonyolító (adatfeldolgozó)
egyaránt törekszik informatikai rendszere és hálózata megfelelő védelmére a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus,
továbbá az ismert számítógépvírusok, a számítógépes betörésekre irányuló
támadások ellen. A Szervező (adatkezelő) és a Lebonyolító (adatfeldolgozó) a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel
ellehetetlenüléséhez vezethet, ha a Játék lebonyolításához szükséges célból
történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását, illetve a
lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt
kezdeményezi. A Nyereményjátékban résztvevők feltétel nélkül, önkéntesen
és kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, e-mail cím,
postázási cím és mobiltelefonszám, település) a Nyereményjáték
lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása céljából a
Szervező adatbázisába kerüljenek. A nem nyertes Játékosok személyes
adatai 2018. május 30-án megsemmisítésre kerülnek, amennyiben a Játékos
tiltakozik az alábbiakban meghatározott, közvetlen üzletszerzés, piackutatás,
közvélemény-kutatás és tudományos kutatás céljából történő adatkezelés
ellen.
A Játékban résztvevők tudomásul veszik és részvételükkel önként,
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és
postázási címüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden
további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan
nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában
azokat felhasználja.
Az adatok feldolgozását a Bang Bang Ideas Kft. végzi (adatfeldolgozó).
A Játékkal kapcsolatos adatkezelés bejelentésre került a NAIH által vezetett
adatvédelmi nyilvántartásba.
Adatkezelési azonosító: NAIH-141988/2018.
18. Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy a jelen
Játékszabályzatnak hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
A Nyereményjátékban való részvétel és a Nyereményjátékkal kapcsolatban
rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadása önkéntes.
19. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a
Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták
kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
Budapest, 2018. március 26.
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FrieslandCampina Hungária Zrt.
Szervező

Bang Bang Ideas Kft.
Lebonyolító
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1. sz. melléklet
A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája
Megnevezés
Landliebe réteges joghurt 150 g málna
Landliebe réteges joghurt 150 g áfonya
Landliebe kevert joghurt 150 g eper
Landliebe kevert joghurt 150 g áfonya
Landliebe kevert joghurt 150 g cseresznye
Landliebe kevert joghurt 150 g őszibarack
Landliebe kevert joghurt 450 g eper
Landliebe kevert joghurt 450 g áfonya
Landliebe kevert joghurt 450 g vanília
Landliebe kevert joghurt 450 g őszibarack-maracuja
Landliebe tejberizs 150 g csokoládé
Landliebe tejberizs 150 g alma
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EAN kód
4040600990239
4040600990222
4040600118510
4040600118534
4040600118527
4040600118541
4040600081562
4040600081586
4040600081579
4040600081593
4040600067719
4040600067702

