Medve sajt „Te kinek brummognád?” elnevezésű
nyereményjáték játékszabályzata és részvételi
feltételei
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR
VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.
1. A Játék szervezője a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. (1117 Budapest, Alíz
utca 4., a továbbiakban „Szervező”) megbízásában a Reprise Digital Hungary Kft.
(Székhelye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 33-43.; a továbbiakban „Megbízott”)
nyereményjátékot hirdet a Medve sajt Facebook oldalon (https://facebook.com/medvesajt)
(továbbiakban: „Játék”).
A Játék lebonyolítását és adatfeldolgozását a Reprise Digital Hungary Kft. (Székhelye:
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 33-43.) végzi.
2. Részvételi feltételek
2.1 A Játékban kizárólag saját Facebook profillal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.2.1.
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a
”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
a.) a Facebookon a játékposztok alatt kommentben megjelöli (betaggeli) azt a személyt,
akinek a matricával üzenne, ezzel nevez a játékra és
b.) ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a profiljában szereplő adatait,
c.) legalább egy alkalommal részt vesz a játékban,
d.) és már az első kommenttel elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”)
meghatározott feltételeket (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
2.2.1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt
vevő egyéb közvetlen közreműködők (ideértve a Megbízottat is) és azok Ptk. szerinti
hozzátartozói.
2.2.2. A Játékosok a nevük és publikussá tett személyes adataik alapján kerülnek azonosításra.
Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért a Szervezőt és a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli.

2.2. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes
rögzítésre kerülnek.
2.3. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok
saját Facebook profiljukon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját
maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét
kizárja, továbbá kizárja a Játékost a Játékból.
2.4. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból
fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok,
különösen, de nem kizárólagosan, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes
személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező
személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a
nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak
minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében
társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel rontják a
tisztességesen játszani kívánó többi Játékos esélyét. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá,
akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül
növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott magatartást tanúsító
résztvevők és/vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
2.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. által szervezett
promócióban a 2.6 és/vagy 9.4 pont szerinti magatartást tanúsít.

3. A Játék Időtartama
A Játék 2019. augusztus 19. 11:00-től 2019. szeptember 20. 11:00-ig tart.
4. A játék menete: sorsolás, nyeremények
Szervező 2019. augusztus 19-én 11:00 órakor meghirdeti a Medve sajt „Te kinek
brummognád?” elnevezésű játékát a Medve sajt Facebook oldalon
https://www.facebook.com/medvesajt továbbiakban "Weboldal").
4.1. A Játék időtartama alatt a Játékosok összesen 9 játékposztot láthatnak a témában,
amelyhez kommentelhetnek a játék részeként a Facebookon.
első poszt: augusztus 19.
második poszt: augusztus 23.
harmadik poszt: augusztus 26.
negyedik poszt: augusztus 30.
ötödik poszt: szeptember 2.
hatodik poszt: szeptember 6.
hetedik poszt: szeptember 9.
nyolcadik poszt. szeptember 13.
kilencedik poszt: szeptember 16.
4.2. A Játékban úgy vehet részt a Játékos, ha a megfelelő poszthoz kommentben megjelöli
(betaggeli) azt a személyt, akinek a matricával üzenne.
4.3. Egy Játékos több kommentet is küldhet, de csak egyszer nyerhet.
4.4. A Játék végén összesen kilenc (9) nyertest és három (3) pótnyertest sorsolunk ki.
Sorsolások:
2019. augusztus 23. 10 óra
2019. augusztus 26. 10 óra
2019. augusztus 30. 10 óra
2019. szeptember 2. 10 óra
2019. szeptember 6. 10 óra
2019 szeptember 9. 10 óra
2019. szeptember 13. 10 óra
2019. szeptember 16. 10 óra
2019. szeptember 20. 10 óra
4.5. A nyerteseket a Medve sajt Facebook oldalán a kép alatt kommentben, valamint
Facebookon privát üzenetben is értesítjük.

4.6. A Játékban résztvevők között összesen 9 darab Medve matrica és sajt ajándékcsomagot
sorsolunk ki, melynek tartalma 9 db matrica, 1 db Medve Natúr 140g, 1 db Medve szeletem
Klasszikus és 1 db Medve Aranyfalatok (a továbbiakban: „Nyeremény”).
5. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása
5.1. A Szervező a nyerteseket a Medve sajt Facebook oldalán a kép alatt kommentben,
valamint Facebookon privát üzenetben is értesíti. A megadott profil hiányosságáért/hibájáért a
Játékos felel.
5.2. Az Értesítés 5.1. pontban megjelölt okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A nyertes Játékos köteles az Értesítést követő 5
(öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést és Facebook üzenetben jelentkezni.
5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes
Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, postázási címről, stb.).
5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az 5.2. pontban meghatározott határidőn
belül nem reagál, vagy a Szervezővel a Nyeremény átvételéről nem állapodik meg az
Értesítéstől számított 5 (öt) munkanapon belül, a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
A Nyeremény a pótnyertesre száll át. A pótnyertes értesítésére és a Nyeremény átvételére
ugyancsak az 5. pontban foglaltak az irányadók.
5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból
nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Nyeremény ebben az
esetben a pótnyertesre száll át. Összesen 3 (három) pótnyertest sorsolunk ki a nyertes
kisorsolásával egyidejűleg.
5.6. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.
6. Adózás, költségek
A Nyertest semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.
7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos további információk és a hivatalos Játékszabályzat megtalálhatóak a
https://www.facebook.com/medvesajt Medve sajt Facebook oldalon.
8. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
8.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés az érintett
hozzájárulásán alapul. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 személyes adatait a Szervező és a Megbízott a nyereményjáték lebonyolítása céljából a
GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.8.1.2 Nyertesség esetén nevüket a Szervező
minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan, illetve a 8.1.2. pontban
foglaltakra figyelemmel nyilvánosságra hozza.
8.1.2 Azok, akik a Játékban részt vesznek részvételükkel minden tekintetben, elfogadják a
Játékszabályzat minden rendelkezését, kifejezetten ideértve a jelen adatkezelési tájékoztatót.
8.1.3 Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy szerepeljen az adatbázisban, nevének és pontos
címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a
nyilvántartásból a Szervezőtől mint adatkezelőtől a következő e-mail vagy postai címen:
sajt@pannontej.hu vagy 1117 Budapest, Alíz utca 4. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől
számított 5 (öt) munkanapon belül a Játékos adatai az adatkezelő nyilvántartásából törlésre
kerülnek, kivéve, ha a törlés a GDPR 17. cikkében foglalt feltételek miatt nem teljesíthető. Az
adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások
jogszerűségét nem érinti.
8.1.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
8.1.5 A Szervező a nyertesek és a pótnyertes kisorsolását követő 10. munkanapon törli az
adatbázist - a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével - és azt semmilyen marketing célra
nem használja fel. Az adatok kezelője: Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. Az
adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Reprise Digital Hungary Kft. mint
Adatfeldolgozó végzi a GDPR rendelkezései szerint. A személyes adatokhoz kizárólag ezen
társaságoknak, a Játék szervezésével, illetve lebonyolításával kapcsolatban eljáró munkatársai
vesznek részt, azonban tekintve, hogy a játék a Weboldalon keresztül folyik, a Weboldal
üzemeltetőjének (Facebook Ireland Ltd.) adatkezelési feltételei
(https://www.facebook.com/full_data_use_policy) is figyelembe veendők. Az adatbázis
harmadik félnek nem kerül átadásra. Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig
tart, figyelembe véve a Nyeremény átadásához szükséges eljárást, ideértve különösen a
Nyeremény felhasználásához szükséges előzetes bejelentkezést, a nyertes szempontjából
pedig a Nyeremény igénybevételéig. A jelen pontban szabályozott adatkezelés célja az, hogy
biztosítsa a Játékos Játékban való részvételét, és a Játék – részvételével történő – jelen
Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, különös tekintettel a Játékban részt vevő Játékos
azonosítására, a vele való kapcsolattartás, tájékoztatás megvalósítására, illetve azon
személyes adatok kezelésére, amelyek a Játékban való részvétele érdekében technikailag
feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a jelen Játékszabályzat

szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A Játékosok személyes adatait az adatkezelő azok
felvételétől számítva a Játék teljes időtartama alatt kezeli az adatbázis jelen pont szerinti
törléséig. A Szervező a Játék nyertesének/pótnyertesének személyes adatait a Játék lezárása
után ezt követően is kezeli a Nyereménnyel való elszámolás megtörténtéig.
8.1.6. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti a
GDPR 15-20. cikkeiben meghatározott valamennyi jogosultság, így a fent jelzett törlési
jogosultság mellett az adattulajdonos kérheti az adatkezelés korlátozását, kérhet tájékoztatást
az adatkezelésről, valamint másolatot az adatairól, kérheti az adatai helyesbítését, valamint
tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá kérheti a személyes adatainak továbbítását az
adattulajdonos vagy az általa megjelölt adatkezelő részére tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban.
esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint panaszt tehet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu/, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
9. Vegyes rendelkezések
9.1 A Pályázatok hiányosságáért a Nyeremény átadásának – a Szervező hibáján kívüli elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2 A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a
nyertes Játékos, ideértve a pótnyertest is, a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a
Szervezőtől nem követelheti.
9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com-ot, a Weboldalt, illetve
az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a
Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező
semminemű felelősséget nem vállal.
9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5 Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.6 A Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen
tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook
részére, hanem a Szervező részére történik.
9.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indoklás nélkül módosítsa, ideértve
a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
9.9 A Játékban történő részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és feltétel nélküli
elfogadását jelenti a Játékos részéről.
Budapest, 2019. augusztus 19.
Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. Szervező

