1. A JÁTÉK ÉS A SZERVEZŐ
Jelen Játékszabályzat a Bonduelle Central Europe Kft. (Székhely: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25.)
(továbbiakban: Szervező) által kezelt weboldal, levesvalaszto.bonduelle.hu címen futó „Bonduelle
Nagy Levesválasztó promóciós játék” szabályzata, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatkezelési azonosító:

NAIH-129827/2017.

2. KIK VEHETNEK RÉSZT A JÁTÉKBAN?
• A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli internet¬felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt
jogosult.
• Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
• A Játékban a Szervező (Bonduelle Central Europe Kft., Székhely:2750 Nagykőrös, Ceglédi út
25.) és a játék lebonyolításáért felelős UP Advertising Kft. (továbbiakban: Lebonyolító) dolgozói
és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói nem vehetnek részt.
• A Játékos a promóciós átékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot 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 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.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, MENETE
A Játék recept feltöltés szakaszának időtartama:
2017. november 06. 00:00 – 2017. december 03. 23:59
A Játék szavazás szakaszának időtartama: 2017. december 06- 12.
A Játék menete a recept feltöltés szakaszában:
A Játékba saját leves recepttel lehet nevezni, melynek minimum egy Bondelle terméket kell
tartalmaznia. A recept feltöltés szakaszában a Játékba a Játékosnak Érvényes Pályázattal kell
neveznie. Érvényes Pályázatnak minősül, ha a Játékos nevével és valós e-mail címével vagy
saját Facebook accountjának megadásával regisztrál, majd feltölti saját leves receptjének fotóját,
hozzávalóit, elkészítését és kiválasztja a receptben felhasznált Bonduelle terméket vagy termékeket.

A recept feltöltésével a Játékos jogosulttá válik megnyerni az adott heti nyereményt és később a
fődíjat is.
A recept feltöltésével Játékos egy automatikus e-mail üzenetet kap, melyben a megadott linkre
kattintva kell validálnia nevezését. A validálást a feltöltést követően 8 órán belül el kell végezni,
ellenkező esetben a nevezés törlődik a rendszerből.
A weboldalon a feltöltött recept a validálást és adminisztrátori jóváhagyást követően válik láthatóvá.
Egy Játékos több leves recepttel is nevezhet, de egy féle recepttel csak egyszer nevezhet. A
Játékos a heti nyereményt egyszer jogosult megnyerni.
A recept beküldés szakasza 4 hétig, 2017. november 06. 00:00 – 2017. december 03. 23:59-ig tart.
Minden héten 5 heti nyertest választ ki Fördős Zé és a Bonduelle zsűri csapata, így a Játék végén
összesen 20 heti nyertesünk lesz.
A 20 heti nyertesből szavazás útján kerül ki az egy fődíj nyertese. A szavazás szakasz 2017.
december 06. 00:00 – december 12. 23:59-ig tart.
A fődíjat a legtöbb szavazatot begyűjtő recept tulajdonosa nyeri.
Fődíj sorsolás: 2017. december 13. 15:00
A Játék menete a szavazás szakaszában:
A beküldött levesrecept nevezésekre 2017. december 06-12. Közötti időtartamban szavazni lehet.
Szavazni bárki tud - aki megfelel a Játék részvételi feltételeinek - az általa legjobbnak ítélt receptre
a neve és valós e-mail címe megadásával vagy facebook account bejelentkezéssel.
A szavazás során Játékos egy automatikus e-mail üzenetet kap, melyben a megadott linkre kattintva
kell validálnia nevezését. A validálást a szavazást követően 8 órán belül el kell végezni, ellenkező
esetben a szavazása törlődik a rendszerből és nem vesz részt a sorsoláson.
A szavazók között a Játék szavazás szakaszának végén kisorsolunk 35 db Bonduelle
ajándékcsomagot.
Egy Játékos egy e-mail címmel egy szavazatot tud leadni. Egy Játékos maximum egy Bonduelle
ajándékcsomagot nyerhet.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK
A Játék során megnyerhető hetente 5 db, összesen 20 db heti nyeremény, 1 db fődíj, valamint 35
szavazó nyeremény.
Heti nyeremény:
• 20 db Electrolux botmixer és aprító bruttó 30.000 Ft/db értékben
Fődíj tartalma:
1 db Electrolux kávéfőző bruttó 34.000 Ft értékben
1 db Electrolux Assistant robotgép kiegészítőkkel bruttó 155.000 Ft értékben
1 db 185 cm-es kombi hűtő bruttó 165.000 Ft értékben

•
•
•

Szavazó nyeremény:
35 db Bonduelle ajándékcsomag
Az összesen 20 darab heti nyereményt azok az Érvényes Pályázatot beküldő Játékosok nyerik,
akiket Fördős Zé és a Bonduelle kinevezett zsűrije nyertesnek ítél.

•

A zsűri fenntartja a jogot, hogy szubjektív megítélés alapján válassza ki az általuk legjobbnak ítélt
recepteket.
A szavazás szakasz végén, 2017. december 18. 14:00-kor az érvényes szavazatot beküldött
Játékosok között, közjegyző jelenlétében kisorsolunk 35 db Bonduelle ajándékcsomagot.
A heti nyerteseket, fődíj nyertest és a szavazáshoz tartozó nyerteseket Lebonyolító a bonduellejatek@
up.hu e-mail címről értesíti a Játék során megadott e-mail címen.
A heti nyereményeket, fődíjat és a szavazáshoz tartozó nyereményeket a Játék lezárulta után
szállítjuk ki. A kiszállítással kapcsolatban a nyertesekkel a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot és
egyezteti a szükséges adatokat. A nyertesek kötelesek a Lebonyolító által bonduellejatek@up.hu
e-mail címről bekért szállítási címet, nevet és telefonszámot megadni 3 munkanapon belül, hogy a
futárszolgálat ki tudja szállítani a nyereményüket. Ellenkező esetben Szervező pótnyertest hirdet.
A heti nyereményekhez, fődíjhoz és szavazáshoz kapcsolódó nyereményekhez 1 fő pótnyertes
tartozik.
Minden Játékos az e-mail címe regisztrálásával vagy Facebok account belépésével hozzájárul
személyes adatai feldolgozásához és kezeléséhez, amely a promóciós játék lebonyolításához
szükséges.
Abban az esetben, ha a nyertes nem kíván hozzájárulni a személyes adatai kezeléséhez,
megtagadhatja a személyes adatainak a közlését. Amennyiben a nyertes nem adja meg a személyes
adatait, valamint nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez és feldolgozásához, úgy a Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játékba nem tud belépni és részt venni.
Amennyiben a nyertes, a nyereményről tájékoztató email kézbesítését követő 3 munkanapon belül
nem küldi el a nyeremény kiszállításához szükséges adatait (lakcím és telefonszám), automatikusan
kizárásra kerül a Játékból és helyére a következő pótnyertes kerül.

5. A SORSOLÁS IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNE:
Heti nyertesek:
1.hét Pályázatainak beérkezése: 2017. november 06 – november 12.
1. hét nyerteseinek kihirdetése az oldalon: 2017. november 14. 11:00-ig
2. hét Pályázatainak beérkezése: 2017. november 13 – 19.
2. hét nyerteseinek kihirdetése az oldalon: 2017. november 21. 11:00-ig
3. hét Pályázatainak beérkezése: 2017. november 20 – 26.
3. hét nyerteseinek kihirdetése az oldalon: 2017. november 28. 11:00-ig
4. hét Pályázatainak beérkezése: 2017. november 26 – december 03.
4. hét nyerteseinek kihirdetése az oldalon: 2017. december 05. 11:00-ig
Fődíj nyertes:
Kihirdetés az oldalon: 2017. december 14. 10:00
Szavazók közötti nyertesek:
A sorsolás időpontja: 2017. december 18. 14:00
A sorsolás közjegyző jelenlétében történik, számítógép segítségével.
A sorsolás helyszíne: UP Advertising Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 5/a. 3. em.

A nyerteseket a regisztráció során megadott e-¬mail címen értesítjük a sorsolást követő 3 napon
belül a bonduellejatek@up.hu email címről.
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• ha a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
• ha az értesítő levélre 3 munkanapon belül nem válaszol;
• ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel
jogosulatlan előnyre tett szert;
• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan
befolyásolni próbálja;
• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
• adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A nyertesekkel e-¬mail üzenetben veszi fel a Lebonyolító a kapcsolatot a bonduellejatek@up.hu
címről, és egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit. A heti nyereményeket, fődíjat és
a szavazáshoz tartozó nyereményeket a Szervező legkésőbb 2018. január 31-ig juttatja el a
nyerteseknek.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.
A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest
személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül
egyet vagy többet (például telefonszám) nem hajlandó a Lebonyolító rendelkezésére bocsátani
írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

7. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE
A Lebonyolító a nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-¬mailben vagy telefonon
egyezteti.
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 a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy
regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton 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.

9. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
9.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen
szabályzatban részletezett célra használjuk.
A Szervező (Bonduelle Central Europe Kft. Székhely: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25.) kérésre
részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a
módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem
kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
9.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a promóciós játékban
• hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez
nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e¬mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a
Lebonyolító a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az
Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása
során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy
azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (UP Advertising
Kft.) részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a
Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása
után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy
másik, külön applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által
elfogadott játékszabály.

10. KIZÁRÁS
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen
vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő
magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó
többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény
észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Bonduelle Central Europe Kft.
2017.12.14.

