„LIDL – FrieslandCampina – Gyereknapi Tailor made promóció- 2015”
– Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata –
1. Részvételi feltételek
1.1. A FrieslandCampina Hungária zRt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező)
ajándéksorsolásos nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez, melynek
lebonyolításával megbízza az Artvertising Reklámügynökséget Kft. (1095 Budapest,
Soroksári út 48.);- a továbbiakban: Lebonyolító cég).
A Nyereményjátékban kizárólag az 5.3. pontban foglalt személyi feltételeknek megfelelő
devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személyek (Játékosok) vehetnek részt, akik a
Nyereményjáték időtartama alatt bármely, Pöttyös termékeket forgalmazó magyarországi LIDL
üzletben 1 db 5*51g Pöttyös Túró Rudi Multipackot (natúr vagy mogyoróvajas) + 1 db 4*28g Pöttyös
Tejsüti Multipackot vásárol és a LIDL szót, a vásárlást igazoló nyugtán található 10 jegyű AP kódot (AP betűk és 8 számjegy ) valamint a vásárlás időpontját (év, hónap, nap után_ jellel
elválasztva az óra:percet is) (továbbiakban Pályázat) elküldik SMS-ben, a megadott formátum szerint
a +36-30 344 4294-es, nem emelt díjas telefonszámra.
SMS Pályázat minta:
LIDL_AP12345678_20150409_07:30 – az üzletlánc neve
_ vagy * vagy - jellel elválasztva a blokkon található 8 számjegyet ( AP betűk után), a vásárlás
dátuma (év/hónap/nap sorrendben megadva)
_ vagy * vagy - jellel elválasztva a vásárlás időpontja (óra:perc formátumban)
A vásárlás időpontjánál, ha az óra, vagy a perc csak egy számjegyű, akkor is két számjegyet
szükséges beírni, például: 07:03 (azaz 07 óra 03 perc) és NEM 7:03!
1.2. 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 az SMS-es 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.
1.3. A Játékosok nyerési esélyeiket többszöri termékvásárlás esetén több érvényes Pályázat
elküldésével növelhetik.
1.4. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi- és játékszabályok
automatikus elfogadását jelenti.
1.5. A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti blokkot
megőrizze és a jelen Játékszabályban írtak szerint beküldje a 1453 Budapest, Pf.:2. címre a
kért határidőig.
2. A Nyereményjáték időtartama
2.1. A Nyereményjáték időtartama 2015. május 28. 00 óra 00 perc 00 másodperc - 2015.
június 6. 23 óra 59 perc 59 másodperc. A megadott befejezési időpont a vásárlás
teljesítésének határideje, a Pályázat beérkezési határideje pedig 2015. június 6. 23 óra 59
perc 59 másodperc. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen
Nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat
beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti
időpontja. Internetről, vezetékes telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi
telefonszámot nem tartalmazó SMS-t nem fogadunk el. A Nyereményjátékban kizárólag
hazai mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt.
3. A Nyereményjáték menete és a megnyerhető Nyeremények
3.1. A Nyereményjáték során az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:

3 db iPad mini, egyedi tokkal
500 db Pöttyös tornazsák
3.2. A Nyereményjáték során a Nyeremények a következő rendszer szerint kerülnek kisorsolásra:
3.2.1.A Nyereményjáték előre kisorsolt nyerő időpontokkal és az ahhoz rendelt ajándékok
beprogramozásával zajlik. Az sms-t beküldő azonnali válasz sms-t kap: nyert-e, ha igen
mit, és mit kell tennie nyereménye megkapásához. Amennyiben a nyertes Vásárló
kizárásra kerül (nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek) vagy az
értesítéstől számított 14 napon belül a Nyereményjátékban használt telefonszámon nem
elérhető és így a Nyereményt nem áll módunkban átadni, helyette a pótnyertes kerül
kisorsolásra. A Pótnyertes a rendszerben rögzített nyerő időpont utáni második beküldő.
4. A Nyertesek értesítése, Nyeremények átvétele
4.1. A Játékosok az SMS-ben történő Pályázatuk beküldése után kapnak értesítést a
mobiltelefonjukra, hogy nyertek-e, és mi a további teendőjük, illetve a válasz SMS-üzenet
formájában tájékoztatást ad arról, ha valamilyen ok miatt nem sikerült rögzíteni a Pályázatot.
4.2. A Nyertes Játékosokat válasz SMS-üzenetben értesítjük, melyben a Nyertes Játékos
megkapja azt a címet, melyre a vásárlást igazoló nyugtát és egy valós postázási címet
leírva el kell juttatnia (cím: Artvertising Reklámügynökség Kft, 1453 Budapest pf. 2., a
levélre írják rá, „Pöttyös”). A Lebonyolító cég a postai kézbesítésért nem vállalja a
felelősséget.
4.3. A Nyereményjáték alatt a nyertes pályázatok adatai (Nyeremény, Beküldés időpontja,
Vásárlás időpontja, AP kód) a www.pottyos.hu honlapon kerülnek közzétételre.
4.4. Amennyiben a Vásárló a nyugtát, és a postázási címre vonatkozó információkat, nem küldi
be a megadott címre a kiértesítést követő 14 napon belül, Nyereményét nem áll módunkban
átadni. Ez esetben is a Pótnyertes minősül Nyertesnek!
4.5. A Nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására
legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A Szervező a Nyeremény
átvételének lehetőségét ezen határidőn belül egyszeri kiküldési alkalommal tudja biztosítani.
5. Egyéb feltételek
5.1. Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy előfizetésében
levő mobiltelefonokról. Amennyiben a Vásárló nem a saját maga által előfizetett mobiltelefonszolgáltatást veszi igénybe a Nyereményjátékhoz, a Nyereményjáték kezdete előtt kérje az
Előfizető hozzájárulását. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, az előfizetői – felhasználói
jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan mind a Szervező, mind a Lebonyolító cég
mindennemű felelősségét kizárja. Az Előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon
arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Nyereményjátékban az általuk használt, de az
Előfizető előfizetésében levő telefon és érvényes SIM-kártya segítségével. A Szervezőt, és a
Szervező megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
5.2. A Játékos Pályázatának hiányosságáért vagy hibájáért (pl. kódelírás, téves vagy nem valós
adat) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező
és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a Nyertes
ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény elkészítőjével, illetve forgalmazójával,
illetve nyeremény szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó személlyel szemben
érvényesítheti. Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőtől nem követelheti.

5.3. A Szervező megbízásából az Artvertising Reklámügynökség Kft.(1095 Budapest, Soroksári
út 48.) által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azon Vásárló vehet részt, aki az
alábbi együttes feltételeknek megfelel:
devizabelföldi,
cselekvőképes,
magyar állampolgár, aki
nem tartozik a FrieslandCampina Hungária ZRt., az Artvertising Reklámügynökség Kft.,
valamint a promócióban résztvevő üzletek alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) 2.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói körébe.
5.4. 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 LIDL hálózatához tartozó APkódot küldi be. Az adatok
ellenőrzése az egyes sorsolásokat követően történik. A Vásárló téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
5.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promócióban kisorsolt Nyertesektől bekérje a
személyes dokumentumok másolatát a Nyeremények átvételére való jogosultság
igazolásaképpen.
5.6. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A Nyereményhez
tartozó mindennemű adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény
fentiek szerinti átadásán és az adó megfizetésén kívül további kötelezettség nem terheli.
5.7. A nyertes Vásárlók által a megadott, beküldött postázási címre vonatkozó információk
hiányossága vagy hibája, valamint a vásárlást igazoló nyugtán található termékek
beazonosíthatatlansága miatt a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervezőt felelősség nem terheli, míg a kézbesítés során a
Nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a kézbesítés
teljesítője a felelős. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel elfogadják és
tudomásul veszik, hogy a Szervező a Nyeremények tekintetében kellékszavatosságot,
jótállást nem vállal. A nyertes Vásárló ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény
gyártójával szemben érvényesítheti, melyet igény esetén a Szervező számára megjelöl.
5.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy
visszavonja vis major (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan
esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen
(a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen
Pályázatot. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a www.pottyos.hu és www.lidl.hu
honlapokon közzéteszi.
5.9. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.pottyos.hu és a
www.lidl.hu oldalakon.
Tájékoztatás a Pöttyös Vevőszolgálat (nem emelt díjas!) telefonszámán – 06-40/350-350 – is
kérhető, ahol munkatársaink hétfőtől - péntekig, reggel 7:30-tól délután 17:00 óráig állnak
rendelkezésre. Az ezen időintervallumon túl ide beérkező hívásokat és esetleges üzeneteket
üzenetrögzítővel rögzítjük. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabályzata a www.pottyos.hu
oldalon jelenik meg. Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzatot módosítani, amely
a módosított szabályzat fenti honlapon történő közzétételével lép hatályba.
5.10.
A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után 60 napon túl semmilyen, a
nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
6. Adatvédelem

6.1. A Játékos a Pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott személyes
adatait a Szervező kezelje és az adatkezelés céljának megfelelően a Lebonyolítónak átadja.
Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása és a nyeremények átadása. A Játékos hozzájárul
ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait: nevét, lakcímét (csak helység vagy
település) és nyereményét a Pöttyös a weboldalán minden további feltététel és ellenérték
nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. Az adatkezelés legfeljebb a
célhoz szükséges ideig tart. Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény)
alapján jár el. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost
megilleti az Adatvédelmi törvény 14-19.§-aiban meghatározott valamennyi jogosultság,
esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint
kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. Az
adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró Lebonyolító szigorúan bizalmasan, az
Adatvédelmi törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan
betartásával végzi. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Játékos, aki nem
kívánja, hogy személyes adatait a Szervező kezelje, nevének és pontos címének
megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a
nyilvántartásból az adatkezelőtől a következő e-mail vagy postai címen: info@artvertising.hu,
vagy Artvertising Reklámügynökség Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. A tiltó nyilatkozat
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az adatkezelő
nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést
megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. A Szervező felhívja
ugyanakkor a figyelmet, hogyha a Játékos a személyes adatainak törlését a Játék
befejezése, illetve a nyeremények átadása előtt kéri, ez a Játékból történő kizáráshoz vezet
tekintettel arra, hogy a Játékos személyes adatai nélkül a Játék nem bonyolítható le.
Az adatok feldolgozását az Artvertising Reklámügynökség Kft. végzi.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-85298/2015
Budapest, 2015. május 7.
FrieslandCampina Hungária zRt.

Artvertising Reklámügynökség Kft.

