,,Pöttyös játék - Győr 2017”
részvételi feltételek
Szervező és Lebonyolító
A „Pöttyfogó-Győr 2017” elnevezésű játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a FrieslandCampina
Hungária Zrt (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.) (a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező
által megbízott ügynökség, a Human Telex Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) (a
továbbiakban: Lebonyolító) látja el.
Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar vagy külföldi állampolgárságú
természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő,
közreműködő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a részvételi feltételekhez szükséges személyes
adatokat a helyszínen ellenőrizze, melyhez a Játékos személyigazolványának felmutatása szükséges.
Amennyiben a Játékos ezen kérésnek nem tesz eleget, abban az esetben a Szervező és Lebonyolító
fenntartja az adott Játékosnak a Játékból való kizárása lehetőségét. A Játékos a Játékban való
részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen részvételi feltételekben leírt valamennyi rendelkezést.
A Pöttyfogó – Győr 2017 időpontja
A Pöttyfogó – Győr 2017 Játék helyszíne és időpontja: Győr; 2017. július 23-29. közötti időszak. A
Szervező és Lebonyolító a helyszínekre és időpontokra vonatkozó változtatás jogát fenntartja. Az
esetleges változtatás esetén a jelen részvételi feltételek legfrissebb verziója nyilvános felhívás
formájában a rendezvény helyszínein lesz elolvasható, a felhívás és a hatályos részvételi feltételek a
Pöttyös Játék hostesseitől (a továbbiakban: Pöttyös hostessek) kérhetők el.
A Játék menete
A Játék kizárólag Győrben, 2017. július 23-29. közötti időszakban érhető el és játszható. A Játék
applikációja letölthető az App Store-ból és a Google Play-ből, IOS illetve Android operációs rendszerrel
rendelkező okos telefonokra. A Játékos a letöltésért cserébe – a letöltés megtörténtének igazolása
esetén – 1 db Pöttyös terméket kap ajándékba a Pöttyös hostessektől.
A Játékban minden – az előzőekben már meghatározott – olyan személy részt vehet, aki megfelel a
részvételi feltételeknek. A Játék során ún. sportoló pöttyöket kell összegyűjteni, amelyek virtuálisan el
van helyezve Győr városában, és az applikáció segítségével – térképen jelölve vannak a pöttyök –
megtalálhatóak. A Játék folyamán összesen 10 db sportoló pöttyöt lehet begyűjteni, az összegyűjtött
pöttyökért cserébe ajándék jár.
A Játékos döntheti el, hogy az első 5 begyűjtött pöttyöt beváltja-e egy kis értékű ajándékra, vagy tovább
gyűjti a pöttyöket, és csak a 10 pötty összegyűjtése után váltja őket be egy nagy értékű ajándékra.
Ezen kívül minden nap 17-19 óra között begyűjthető Hugoo is, ami az EYOF (azaz a European Youth
Olympic Festival 2017) hivatalos kabalafigurája (a ovábbiakban: Hugoo). Hugoo minden nap más
helyszínen tűnik fel, ami a térképen látható lesz az applikációban. Begyűjtéséért cserébe extra Hugoo
ajándék jár. A begyűjtött pöttyök Győrben, a Dunakapu téren válthatóak be az ott felállított Pöttyös
standon a Pöttyös hostesseknél.
Instagram játék:
A Játék további részeként minden pötty begyűjtésének pillanatában az okostelefon automatikusan
screenshotot készít, és amennyiben a Játékos ezt a fotót feltölti az Instagramra és használja a

#pottyfogojatek hashtaget és ezt bemutatja a Pöttyös hostesseknek a standnál, akkor egy Pöttyös
csősálat és 1 db Pöttyös Túró Rudi Natúr 30 g-ot kap ajándékba.
Az Ajándékok
A Játék során a következő ajándékokért (a továbbiakban együtt: Ajándékok) lehet játszani:
5 pötty beváltásáért járó ajándékok:
Pöttyös kitűző, vagy
Pöttyös hűtőmágnes, vagy
Pöttyös csősál.
A Játékosnak a három féle ajándékból választania kell egyet, amit azonnal átvehet az 5 pöttyért cserébe
a Pöttyös hostessektől.
10 pötty beváltásáért járó ajándékok:
Pöttyös hátizsák Pöttyös kulcstartóval, vagy
Pöttyös hátizsák Pöttyös kitűzővel.
A Játékosnak a kettő féle ajándékcsomagból választania kell egyet, amit azonnal átvehet az 10 pöttyért
cserébe a Pöttyös hostessektől.
Ajándékok Hugoo begyűjtéséért:
Hugoo alakú akril kulcstartó, vagy
Hugoo mintás tetkó matrica, vagy
Hugoo mintás műanyag jojo, vagy
Hugoo-s műanyag bevásárlókocsi érem, vagy
Hugoo-s lufi.
Instagram játék ajándékok:
Pöttyös csősál és 1 db Pöttyös Túró Rudi Natúr 30 g
Applikáció letöltésért járó ajándék:
1 db Pöttyös Túró Rudi Natúr 30 g
A Játékos az applikáció letöltésének bemutatásáért cserébe járó ajándékot azonnal átveheti a Pöttyös
hostessektől.
Az Ajándékok kézpénzre át nem válthatók.
Győrben és vidékén Túró Rudi vásárlásért járó ajándékok
Aki a Játék időtartama alatt a jelen Játékban résztvevő, a jelen részvételi feltétel 1. számú
mellékletében felsorolt üzletek valamelyikében bármely 6 db Pöttyös Túró Rudit vagy 6x30g-os
Pöttyös Túró Rudi Multipackot vásárol, az alábbi ajándékot veheti át a vásárlást igazoló blokk
bemutatása ellenében:
Pöttyös csősál és Pöttyös tornazsák
Az ajándékok – az üzletben vásárolt termékek esetén járó ajándék kivételével – a Játékosok részére a
Pöttyös hostessektől a helyszínen azonnal átvehetőek a készlet erejéig. Minden ajándék átvétele után
a Játékos köteles átvételi elismervényt kitölteni.
A Szervező és a Lebonyolító az ajándékoktekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak.
Amennyiben a játékos ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Ajándékok átvételének helye: Győr, Dunakapu tér, Pöttyös stand
Ajándékok átvételének időpontja: kizárólag személyesen 2017. Július 23-29. között, minden nap 14:00
és 22:30 óra között.
Adatkezelés
A FrieslandCampina Hungária Zrt. fontosnak tartja személyes adatok védelmét, és az adatok
felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen pontban kivonatolt Adatkezelési
tájékoztató teljes szövege a https://pottyos.hu/pottyfogo/jatekszabaly.pdf oldalon érhető el, amely
többek között tájékoztatást nyújt a Játékosnak a PÖTTYÖS „Pöttyfogó – Győr 2017” játék során történő
személyes adatainak kezeléséről úgy, mint a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és
időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és választási lehetőségekről, illetve
tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat a Játékos az adatvédelmi
gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ
FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely: 1134, Budapest, Váci út 33., cégjegyzékszám: 01 10 047784,
adószám: 12876992-2-44, e-mail cím: vevoszolgalat@frieslandcampina.com, telefonszám: 06-80-180180, a továbbiakban: Adatkezelő). Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Human Telex
Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. Továbbiakban: Adatfeldolgozó) végzi.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a megadott
elérhetőségek bármelyikén kérje adatai törlését vagy helyesbítését.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges
adatok törlését az ajándék átadása előtt kérelmezi.

Adatkezelés nyilvántartási szám:
NAIH – 124215/2017
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA
Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának
nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint az
ajándékok átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.
Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve az
ajándékok átadását követően törli.
A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő
publikálhassa vagy ismertethesse az ajándékot beváltó Játékosok fotóját a tömegtájékoztatási
médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek
megfelelően a Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak képmásuk nyilvánosságra
hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a
Szervező és annak bármely leányvállalata időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül
díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén
ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. Az
Adatkezelő kérésére a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció
során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg.
A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
(továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel
és a vonatkozó mező bejelölésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a Játékosok által a
regisztráció során megadott személyes adatokat kezelje, továbbá, hogy Adatfeldolgozót igénybe
vegyen. Az adatkezelés-, és feldolgozás jogalapja jelen tájékoztatás ismeretében az érintettek, azaz a
Játékosok előzetes és részletes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, egyértelmű és kifejezett
hozzájárulása.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő/Adatfeldolgozó minden esetben külön értesíti az
érintetteket.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja
meg, a Játékos kötelessége az érintett írásos hozzájárulásának előzetes beszerzése. A Játékos az adatok
megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más
jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett
kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség megtérítésére személyes feltétlen és kifejezett
kötelezettséget vállal.
AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Regisztráció esetén a Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása - a Játékosok által
megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki:
-

teljes név;
email cím;
pontos lakcím;
képmás;
hang.

Játékban való részvétel feltétele a személyes adatok megadása.
Információ és kapcsolat
A promócióval kapcsolatos kérdések és kérések esetén a következő elérhetőségeken veheti fel a
kapcsolatot a Szervezővel/Lebonyolítóval:
 Rendezvény helyszínén, a Pöttyös hostessektől közvetlenül
 Email: pottyfogo@humantelex.hu
A Játékkal kapcsolatos információk, a Részvételi feltételek megtalálhatók a www.pottyos.hu/pottyfogo
internetes oldalon.
Adózás
Az ajándékokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség
nem terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játék
feltételeit. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket vagy magát a Játékot akár
a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse.

1. számú melléklet
Promócióban résztvevő boltok listája

Bolt neve

Bolt címe

METRO ÁRUHÁZ

GYŐR

MÉNFŐCSANAKI CSOMÓPONT

CBA DELIKÁT KFT.

ABDA

HUNYADI U. 47.

CBA DELIKÁT KFT.

GYŐR

IFJÚSÁG KRT. 36.

CBA DELIKÁT KFT.

GYŐR

MÓNUS ILLÉS U. 24.

CBA DELIKÁT KFT.

GYŐR

SZIGETHY A. U. 80.

CBA DELIKÁT KFT.

GYŐR

ÁRPÁD U. 51.

KISMEGYER 22. C+C ÁRUHÁZ

GYŐR

MOHI ÚT 9.

CBA DELIKÁT KFT.

TÉT

DEBRECENI ÚT HRSZ:1225/14

39.SZ. VÁLASZTÉK CSEMEGE

GYŐR

ÚJ-ÉLET U. 26.

CBA DELIKÁT KFT.

GYŐRZÁMOLY

ANCSALI U. 552. HRSZ.

CBA DELIKÁT KFT.

GYŐRÚJBARÁT

SZÉCHENYI KRT. 18.

LAJTA CSEMEGE

GYŐR

LAJTA U. 23.

735. COOP ABC

GYŐRZÁMOLY

SZENT ISTVÁN ÚT 2.

733. COOP ABC

GYŐRÚJBARÁT

VERES PÉTER ÚT 1.

726. COOP ABC

GYŐR-SZENTIVÁN

DÉRYNÉ ÚT 35.

723. COOP ABC

GYŐR

KISKUTI ÚT 35.

722. COOP ABC

GYŐRMÉNFŐCSANAK

GYŐRI ÚT 65.

721. COOP ABC

GYŐR

TIHANYI ÁRPÁD UT 79 - 81.

720. COOP SZUPER

GYŐR

JEREVÁNI ÚT 28.

716. COOP SZUPER

GÖNYŰ

IRÁNYI DÁNIEL ÚT 35.

761. COOP SZUPER

TÉT

GYÖMÖREI ÚT 1.

760. COOP ABC

TÉT

KISFALUDY ÚT 1.

744. COOP SZUPER

PANNONHALMA

PETŐFI ÚT 8.

743. COOP ABC

ÖTTEVÉNY

FŐ ÚT 67.

742. COOP ABC

NYÚL

VASÚT SOR 1.

710. COOP ABC

ABDA

BÉCSI ÚT 65/B.

713. COOP SZUPER

DUNASZEG

ORSZÁGÚT ÚT 5.

REÁL ÉLELMISZER

GYŐR

SZENT ISTVÁN U. 19-25.

MANNA ÁRUHÁZ

GYŐR

KÖRTÉR 42196/3/A HRSZ.

