
 

Regisztrációs nyereményjáték szabályzat 

A jelen nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 
Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg. :13-10-040628, továbbiakban, mint: „Szervező”). A nyereményjáték lebonyolítását a 
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg. :13-10-040628, továbbiakban, mint: 
„Szervező”) végzi. A nyereményjátékkal kapcsolatos technikai teendőket, mint adatfeldolgozók a Webpont Kft. 
(székhely: 1011 Budapest, Fő utca 35. , cg.: 01-09-689912) végzi. 

A nyereményjáték feltételei az alábbiak: 

1. Nyereményjáték leírása: 

1.1 Szervező 2015. október 27-én 08:59:59 hirdeti meg a jelen nyereményjátékot a www.tesco.hu/belepes  
internetes oldalon, amely Játék 2015. 11. 16-án 23:59:59-ig tart. A nyereményjátékban azok a felhasználók 
(továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a www.tesco.hu weboldalon történő regisztráció során a 
regisztrációs alapadatokat megadják. A regisztráció során a felhasználók maximum 40 ajándék Clubcard pontot 
gyűjthetnek össze, melyet a nyereményjáték végén írunk jóvá a regisztráció során megadott Clubcard számra.   

 A profil kitöltése során az alábbi adatok kitöltéséért jár ajándék Clubcard pont: 

- Személyes adatok megadása (név, e-mail cím, postai cím, telefonszám, nem ): 10 ajándék Clubcard pont 

-Clubcard szám: 5 ajándék Clubcard pont 

- Hírleveleim: 10 ajándék Clubcard pont 

- Kedvenc áruházam: 5 extra Clubcard pont 

- Érdeklődés: 10 extra Clubcard pont 

Abban az esetben, ha a játékos a meglévő regisztrációjával lép be az oldalra, és csak egy hiányzó adat 
szükséges ahhoz, hogy a profilja teljesen kitöltött legyen akkor is a maximum összegyűjthető 40 Clubcard pontot 
írjuk jóvá a regisztrált egyenlegén.  

Azon játékosok között, akik kitöltik a teljes profiljukat a heti fődíjak sorsolásán is részt veszenek. 

A heti fődíjak az alábbiak: 

Október 27 08:59:59 - november. 2. 23:59:59. között, akik teljesen kitöltik a profil adataikat, az alábbi 
nyeremények kerülnek kisorsolásra:  

1 x 15 000 CC pont 

1x 30 000 Ft-os Tesco Utazás utalvány 

Sorsolás időpontja és helyszíne: 2015. november 3., 14:00 óra, A sorsolás elektronikus úton történik, a 
Webpont Kft székhelyén Budapest XI. kerület Pecz Samu u. 2. szám alatt.   

November 3. 08:59:59 – november 9. 23:59:59 között, akik teljesen kitöltik a profil adataikat, az alábbi 
nyeremények kerülnek kisorsolásra:  

                Heti fődíjak: (aki kitöltötte a teljes profilját) 

                                1x 15 000 CC pont, 

                               1 x 30 000 Ft-os Tesco Utazás utalvány 



Sorsolás időpontja és helyszíne: 2015. november 10., 14:00 óra, A sorsolás elektronikus úton történik, a 
Webpont Kft székhelyén Budapest XI. kerület Pecz Samu u. 2. szám alatt.   

November 10. 08:59:59 – november 16. 23:59:59 között, akik teljesen kitöltik a profil adataikat, az alábbi 
nyeremények kerülnek kisorsolásra. Az alább felsorolt nyereményekből minden nap egyet sorsol ki a Szervező. A 
sorsolás elektronikus úton történik, a Webpont Kft székhelyén Budapest XI. kerület Pecz Samu u. 2. szám alatt.   

    3 db x 5 000 CC pont 

                               2 db X 5 000 Ft-os Tesco utalvány 

                               1 db x 30 000 Ft-os Tesco Utazás utalvány 

                               1 db Tablet 

Sorsolás időpontjai: 

 2015.november 11.: 10:00 óra 

 2015.november 12.: 10:00 óra 

2015.november 13.: 10:00 óra 

2015.november 16.: 10:00 óra, ahol az alábbi napok nyereményei kerülnek kisorsolásra: 
november 14-15. 

november 17. 10:00 óra 

A nyereményjáték sorsolások mindegyikén részt vesz az a játékos, aki teljesen kitöltötte a profil adatlapját.  

1.2 A Játékos, személyesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen regisztráció során 
megadott személyes adatait a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (cg.:13-10-040628, székhely: 2040 Budaörs, 
Kinizsi út 1-3.), mint adatkezelő (a továbbiakban:Adatkezelő) piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt 
marketing és e-mail) céljából kezelje a hozzájárulása visszavonásáig, és a megadott e-mail címre a TESCO-
GLOBAL Áruházak Zrt. megbízásából a Webpont Kft. és a VISIONLINE Kft. adatfeldolgozóként hírlevelet küldjön. 
Az adatvédelmi tájékoztatót megismerte, megértette, az abban foglaltakat tudomásul vette, és azt magára nézve 
kötelező érvényűnek fogadja el. Tudomásul veszi, hogy tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kérheti a 
személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve megilleti a tiltakozás és a bírósági jogérvényesítés joga. 

1.3 A nyereményjátékban a regisztráló játékosok között ajándék Clubcard pontokat adunk a profil kitöltöttségét 
illetően.   
 
2. Résztvevők: 

A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel rendelkező természetes személy részt vehet, céges e-mail 
cím megadása esetén pedig az e-mail címben szereplő természetes személy, aki nem tartozik a 3. pontban 
meghatározott kategóriába. Minden e-mail cím csak egyszer regisztrálhat. A játékban egy játékos maximum 1 
(egy) valós e-mail címmel vehet részt. A sorsolásból kizárható az a Játékos, aki a maximum 1 (egy) valós e-mail 
címnél több e-mail címmel regisztrál a tesco.hu oldalára. 

 
 
3. A nyereményakcióban nem vehetnek részt: 

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Központi Irodájának (cím: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) munkavállalói és azok 
közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b) pont), továbbá, a Játék lebonyolítását végző a Webpont Kft. és a VISIONLINE 
Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt 
vevő személyek és azok közeli hozzátartozói. 

4. Kiértesítés: 



A nyerteseket e-mailen értesítjük a profil kitöltéséért járó Clubcard pontokról, a játék lezárását követő 45 naptári 
napon belül.  

A nyeremények sorsolásától számított 10 naptári napon belül értesítjük nyereményükől. A nyertesnek 45 naptári 
napja van nyereményéért jelentkezni.  

5. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség: 

5.1 A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, 
azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. 
nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) őket terhelik. 
 
5.2 Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget tudjon tenni, 
valamennyi nyertes köteles együttműködni a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során további személyes 
(elsődlegesen adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, továbbításában. Amennyiben a Játékos jelen 
pontban foglalt adatközlési kötelezettségének nem, vagy nem a Szervező által megjelölt határidőben tesz eleget, 
nyereménye átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép. 

6. Nyeremények átruházása: 

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja. Amennyiben a 
nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményt az erre fennálló határidőn belül, azaz 45 naptári apon belül 
nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon az állami költségvetésbe 
játékadó címen befizeti. 
 
 
 
7. Adatvédelem  

A Játék során megadott személyes adatok kezelését a TESCO-GLOBAL Zrt., mint adatkezelő, a feldolgozását az 
Ügynökség és a Webpont Kft., mint adatfeldolgozók végzik. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek 
tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik 
kezeléséhez a Játékban való részvétel céljából.  

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem Ügynökség nem 
vizsgálja, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e 
meg. A személyes adatok jogosulatlan megadásával kapcsolatos mindennemű felelősség a Játékost terheli.  

A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe.  

A személyes adatok kezelésére kizárólag a Játék lebonyolítása, illetve az alkalmazás üzemeltetése céljából kerül 
sor. A személyes adatok a Játék lebonyolítását követően, 2015. augusztus 20-án törlésre kerülnek, kivéve a 
nyertesek személyes adatait, amelyek törlésére a nyeremények átadását követően kerül sor.  

A Játékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá 
bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A TESCO-GLOBAL Zrt. adatvédelmi 
nyilvántartási száma: 707-0003.  

Abban az esetben, ha a Játékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai 
törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele automatikusan megszűnik.  

A TESCO-GLOBAL Zrt.-nek, mint a személyes adatok kezelőjének a teljes és részletes adatgyűjtésre és 
adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a www.tesco.hu weboldalon található.  

 

8. Általános rendelkezések  

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár a 
Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely 
Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja 



merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár 
el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Játékszabályzat 
módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a TESCO 
Magyarország Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.  

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan, a Játékkal kapcsolatos hozzászólást, amely a 
közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, 
vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése 
szerint bármely módon sértő, a TESCO Magyarország Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást 
közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő 
Játékost terheli.  

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és az általa a Játék lebonyolításával 
megbízott cégek mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok 
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.) semmilyen felelősséget nem 
vállalnak. Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, 
és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal 
kapcsolatban, ideértve különösen a főnyeremény tárgyát képező utazáson történő részvétellel összefüggésben 
felmerülő minden kárt. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek azokért, a 
nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény 
bármely módon történő felhasználásából adódnak.  

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban és a TESCO-GLOBAL 
Zrt.-nek a www.tesco.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul 
ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.  

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen módon nem kapcsolódik a 
Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, hanem a Szervező részére történik. 

 

Budaörs, 2015. október 13.  

TESCO-Global Zrt. 

Szervező 

 

 


