PÖTTYÖS TEJSÜTI _ PENNY MARKET PROMÓCIÓ
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
1.

Játékban részt vehet:

A FrieslandCampina Hungária Zrt. és a Penny Market Kft által (FrieslandCampina Hungária Zrt. és
Penny Market Kft. a továbbiakban együttesen mint „Szervezők”) szervezett nyereményjátékban
(továbbiakban: Játék) az alábbi személyek vehetnek részt:
A Nyereményjátékban részt vehetnek mindazon természetes személyek (a továbbiakban:
„Résztvevő”) akik Penny Fan Game Kártyával rendelkeznek.
A Penny Fan Game kártya igényléséhez, a Fan Game kártyával kapcsolatos játékszabályzat és
egyéb tudnivalók ezzel kapcsolatban a www.penny.hu/FAN_GAME oldalon érhetőek el.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők alkalmazottai, a Penny Market Kft.
üzleteiben őrző-védő szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Penny Market Kft. részére karbantartási
tevékenységet végző cégek munkatársai, a Penny Market Kft. részére diákmunkát végző munkatársak,
valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A
Játékban a promóciót szervező ügynökségek munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói sem vehetnek részt.
2.

Játék menete:

A Játékban a fenti feltételeknek megfelelő minden olyan személy részt vehet, akik a játék időtartama
alatt bármely Magyarországon található Penny Market üzletben Penny Fan Game kártyával
vásárolnak legalább három darabot az alábbi termékek közül:
•

Pöttyös Tejsüti 28 g Tejes

•

Pöttyös Tejsüti 28 g Kakaós

A három darab terméknek egy nyugtán szükséges szerepelnie. A vásárláshoz minden esetben Penny
Fan Game kártya használata szükséges.
3.

Játék időtartama:
2015. augusztus 19. napjától 2015. augusztus 26. napjáig tart.

4.

Nyeremények, sorsolás helye, módja, ideje:

Nyeremények: 100 darab Pöttyös Tejsüti párna (30X50 cm)

A sorsolás időpontja: 2015. augusztus 31.
A sorsolás helyszíne: a Penny Market Kft. központja -2351 Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület 5.
számú főút, 21. km.
Nyertesek száma: 100 fő
Az ajándékok nyerteseit a Penny Market Kft. saját szervezésében sorsolja ki. A sorsolás nem
nyilvános.
A nyertesek véletlenszerűen kerülnek kisorolásra számítógépes program segítségével. A Penny
Market Kft. összesen 100 nyertest sorsol ki. A nyertes Játékost a Penny Market Kft. értesíti az
előzetesen, vagyis a Penny Fan Game kártya igénylésekor megadott elérhetőségén, a sorsolást
követő 5 munkanapon belül. A Szervezők nem vállalnak felelősséget sem a nyereménnyel,
nyereményjátékkal kapcsolatban, sem az egyéb ezzel összefüggő körülmények, igények miatt.
5.

A sorsolással kapcsolatos tájékoztatás:

Egy nyugtával egy ajándék (Pöttyös Tejsüti párna) nyerhető, több nyugta esetében, ha nyugtánként
legalább 3 darab Pöttyös Tejsüti 28 g tejes, Pöttyös Tejsüti 28 g kakaós termék vásárlása került
rögzítésre, a nyerési esély többszörözhető.
A sorsoláson kizárólag az előzetesen meghatározott időszak alatti vásárlások vesznek részt és a
Pöttyös Tejsüti párna nyeréséhez az(ok) a nyugta(k) minősül(nek) érvényesnek, amelyen legalább 3
darab Pöttyös Tejsüti szerepel egyszerre. Az akciós időszak alatt összesen legalább 3 darab terméket
kell vásárolni. A vásárláskor a termékek száma számít, azok fajtája nem (pl. lehet 1 db „Pöttyös Tejsüti
28 g Tejes” és 2 db „Pöttyös Tejsüti 28 g Kakaós” is stb.).
A sorsoláson nem vesznek részt azok a Penny Fan Game kártyával történt vásárlások, amelyek a
promóció utolsó napját (azaz 2015. augusztus 26.) vagy azt követően történtek.
6.

Játékból kizárásra kerülnek:

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével
ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban,
azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen
Játékosoknak minősülnek például az ajándéksorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő
részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési
esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A FrieslandCampina Hungária Zrt.,

fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen a csoport
tagjaitól.
A Szervezők a nyeremény átadásáig kizárhatják a Játékból azokat a játékosokat, akik nem felelnek
meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.
7.

Nyeremények átvétele:

A nyeremények nyertesek részére történő eljuttatásáról a Szervezők gondoskodnak. A 100 db Pöttyös
párnát a Penny Market Kft. a nyertesek lakcíméhez legközelebb eső Penny Market áruházba küldi
meg, ahol a nyertes a nyereményét személyesen veheti át.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére
legkésőbb a sorsolást követő 50 naptári 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 Penny Market Kft., illetve a FrieslandCampina Hungária Zrt. terhére nem
értékelhető, és a nyertes Játékos az adott nyereményre való jogosultságát elveszti.
A Szervezők kizárják azt a nyertes Játékost, akinek a lakóhelyéhez legközelebb eső Penny-Marketüzletbe a Nyereményt azért nem lehet elküldeni vagy átadni, mert az adott nyertes Játékos által
megadott

személyes

adatok

nem

valósak,

hiányosak

vagy

tévesek.

A

Játékos

téves

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
8.

Adatvédelem

A Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékosok adatait a Penny Market Kft. tartja
nyilván és kezeli a Penny Fan Game Játék keretében megadott szempontok és tájékoztatás alapján,
Penny Fan Game Játékokban való részvétel céljából. Adatkezelési szám: NAIH-63573/2013.
A Játékosok tudomásul veszik és a Játékban való részvételükkel önként, kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy nyertesség esetén az általuk megadott adatokat minden további feltétel és ellenérték
nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének
kommunikációjában azokat felhasználja.
Az adatok feldolgozását a Penny Market Kft. végzi, a hatályos magyar adatvédelmi törvény és a
vonatkozó egyéb magyar jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik
törlését (zárolását), helyesbítését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az
adatkezelés időtartama a Penny Fan Game Játékokban való részvétel lehetőségének biztosításához
szükséges időtartam, illetve ameddig a Játékos nem kéri személyes adatainak törlését (mely egyben a
Penny Fan Game Játékokban való részvétel lehetőségének megszűnését is jelenti az adott Játékos
vonatkozásában).

A Játékos személyes adataival kapcsolatos nyilatkozatait (ideértve különösen, amennyiben személyes
adatai jövőbeni felhasználásához a Játékos nem járul hozzá), kérelmeit a Penny Market Kft. felé teheti
meg írásban a Penny Market Kft. 2351 Alsónémedi Pf. 12. postai címre küldött levél formájában.
9.

Egyéb tudnivalók:

A Szabályzat módosításának, valamint a Játékra történő felhívás visszavonásának jogát a Szervezők
fenntartják, a Szervezőket az említettekkel kapcsolatban indokolási kötelezettség nem terheli. A jelen
Szabályzat megváltozásáról a Szervezők a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a
megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatják.
A Szervezők nem osztanak ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további
nyereményt. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, más termékre vagy másik Nyereményre nem
cserélhetők be és készpénzre, utalványra nem válthatók.
A Nyereményekhez tartozó esetleges adó- és / vagy illetékfizetési kötelezettséget, valamint a
Nyeremény átadása helyszínére történő eljuttatásának szállítási és egyéb költségeit a Szervezők
viselik, egymás közötti megállapodásuk szerinti arányban. A Szervezőket a Nyeremények fentiek
szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
Szervezők kizárnak minden felelősséget a Nyeremények esetleges hibáival, az azokat illető minőségi
kifogásokkal kapcsolatban, az ilyen jellegű igényekkel kapcsolatban a Nyertesek a Nyeremény
gyártójával, illetve magyarországi forgalmazójával szemben jogosultak fellépni a Ptk. és a vonatkozó
fogyasztóvédelmi szabályok szerint.
A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A
nyereményjátékkal

kapcsolatos

információk

és

a

hivatalos

játékszabályzat

www.penny.hu, www.pöttyös.hu internetes oldalakon.
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