ÁLTALÁNOS JÁTÉKSZABÁLYZAT
A jelen dokumentum a „Delonghi Seeds“ megnevezésű fogyasztói nyereményjáték feltételeit
szabályozza (a továbbiakban, mint „Játékszabályok“).

1. A nyereményjáték rendezője és szervezője
1.1. A „Delonghi Semínka“ nyereményjáték (a továbbiakban, mint „nyereményjáték“) a
tajemstvikavovaru.cz és a tajomstvokavovarov.sk kampány beágyazott microsite-ja útján lesz
lefolytatva.
1.2. A nyereményjáték szervezője és rendelője a De'Longhi Praga s.r.o. (Kft.) társaság, székhely:
Vojtěšská u. 6/211, Praha 1, 110 00, Cégazonosító szám: 27899501; a cég be van jegyezve a
Prágai Cégbíróság által vezetett cégjegyzékbe a C-szakasz 125135 sz. betétje alatt (a
továbbiakban, mint „szervező“).
1.3. A nyereményjáték rendezője a Nydrle s.r.o. (Kft.) társaság, székhely: Vyšehradská u.1349/2, Praha
2, Postai irányítószám: 128 00, Cégazonosító szám: 27140849, Adóazonosító szám: CZ27140849;
a cég be van jegyezve a Prágai Cégbíróság által vezetett cégjegyzékbe a C-szakasz 99365 sz.
betétje alatt (a továbbiakban, mint „rendező“).

2. A nyereményjáték időtartama és helyszíne
2.1. A nyereményjáték időtartama: 2018.05.14 – 2018.12.31. (a továbbiakban, mint „nyereményjáték
időtartama“).
2.2. A nyereményjáték Magyarország területén kerül lebonyolításra.

3. Részvételi feltételek
3.1. A nyereményjátékban részt vehet bármely természetes személy, aki Magyarországon rendelkezik
postacímmel, és a 18. életévét betöltötte, kivétellel a jelen Játékszabályok 3.2. bekezdésében
felsorolt személyek (a továbbiakban, mint "résztvevő játékosok").
3.2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a játékból kizárt személyek: a rendező alkalmazottai,
üzlettársai és a rendező beszállítói, illetve a szállítók alkalmazottai és munkatársai, továbbá a
nyereményjáték szervezésében, lebonyolításának a biztosításában résztvevő valamennyi
személy, illetve a fent specifikált személyek – a később kiadott előírásokkal újított 89/2012.sz.
törvény, a Polgári Törvénykönyv 22.§ rendelkezése szerinti - közeli hozzátartozói.
A nyereményjáték részvételi feltétele a játékos, kavegeptitka.hu
kampány-microsite oldalon e-mail útján megvalósított beregisztrálása. A játékos itt meglátogatja
a megfelelő microsite oldalt, ahol a játékalkalmazásban a regisztrálási nyomtatványban („ verseny
formanyomtatvány“) valósághűen feltünteti az alább specifikált valamennyi adatot:
a. saját személyének az utóneve és előneve,
b. hatályos e-mail címe,
c. a szervező partnerei útján megvalósított kampány keretében eladásra kerülendő De’Longhi
kávéfa-ültetvények négy speciális kódszáma (az elárusító helyek jegyzéke a honlapon
található),
a játékos elfogadja a jelen Játékszabályokat, továbbá – a jelen Játékszabályok 7. fejezete szerinti
- személyi adatainak a feldolgozását, tehát a játékos elő- és utónevének a felhasználását, és
egyetért az arcfényképének a felvételével, terjesztésével és a személyes vonatkozású
nyilatkozásainak a közlésével, továbbá igazolni fogja, hogy betöltötte 18. életévét, és a
játékszervező által üzemeltetett játékalkalmazás útján a nyereményjáték-nyomtatványt elküldte.

A hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kitöltött nyereményjáték-nyomtatvány a játék
rendezőjének való kézbesítését követően a játékos számára a játékban beregisztrálását igazoló email üzenet lesz elküldve.
Mindegyik játékosnak csupán egy játék-regisztrálásra van joga, és minden egyes esetben
szükséges, hogy a regisztrálási feltételeket teljesítse, tehát minden esetben be kell adnia a kávéfaültetvények négy speciális kódszámát. A már egyszer betáplált kódszámok segítségével
technikailag nem lesz lehetséges ismételten regisztrálni, és a játék rendelője és rendezője az
esetleges ismételt regisztrálási kísérletet/kísérleteket a játékszabályok megszegésének
minősítheti, és emiatt a szabálysértő játékost a nyereményjátékból bármiféle kárpótlás nélkül
kizárni lesz joga.
A játékban való részvételével a jelen Játékszabályokkal valamennyi játékos az egyetértését fejezi
ki, és egyúttal a szabályok betartására is kötelezi magát.
3.3. A játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a játékos árucikket, szolgáltatást vásároljon,
illetve bármiféle egyéb befizetésre legyen köteles.

4. Nyereményjáték alapszabálya
4.1. A nyereményjáték alapszabálya:
a. A résztvevő a nyereményjátékban regisztrálja megát,
b. A szervező/rendező minden 14 napon belül az egyedi e-mailek közül sorsolással választja
ki az egyetlen nyerő játékost.
4.2. A játékfeltételeket kielégítő valamennyi pályázat a nyereményjátékba besorolva lesz.
4.3. A nyertesek kiválasztását meghatározó kritérium a beérkezett pályázási e-mail üzenetek
sorsolása. A nyertesek tehát sorsolással lesznek kiválasztva, és mindig az elsőként kisorsolt
játékos lesz a nyerő. A nyertes játékosok e-mail üzenet formájában lesznek az általuk a
regisztrálásban megadott e-mail címükre értesítve.
4.4. A játék szervezője a hiányos vagy egyéb módon helytelenül közölt válaszokért (nem megfelelő email üzenet) nem visel felelősséget, amelynek következményeként a hibás válaszát a
nyereményjáték céljára – tekintettel a játékos terhére róható technikai vagy egyéb komplikációkra,
illetve a játék rendezője vagy szervezője általi korlátozásokra – felhasználni nem lesz lehetséges.
4.5. A nyereményjáték rendezője vagy szervezője fenntartja azt a jogát, hogy a jelen Játékszabályokat
sértő pályázatokat a sorsolásba ne sorolja be, illetve bármiféle indokolás és kárpótlás igénye nélkül
ezeket a játék folyamán bármikor, illetve a játék befejezését követően is, a játékból törölje vagy a
játék weboldaláról eltávolítsa.
4.6. A nyereményjáték rendezője vagy szervezője nem visel felelősséget a hálózat gondnoka által
okozott technikai zavarokért.

5. Játéknyeremények és jutalmak
5.1. A nyertesek kiválasztását meghatározó kritérium a nyereményjáték keretében regisztrált pályázási
e-mail üzenetek sorsolása.
5.2. A nyereményjáték díja 300 000 Ft értékű Delonghi vásárlási utalvány amely Magyarországon
használható fel.
5.3. Mindegyik játékos a játék folyamán legfeljebb egy nyereményt nyerhet.
5.4. A nyereményjáték nyertese a játék befejezését követő 5 napon belül lesz az általa a
regisztrálásában megadott e-mail címére értesítve.

6. Nyertesek kihirdetése és nyeremények átadása
6.1. A nyertesek a jelen Játékszabályok 5.5 bekezdése szerint lesznek a rendező útján értesítve.
6.2. A nyereményről értesítő e-mail üzenet kézbesítését követő 5 munkanapon belül a nyertes igazolni
köteles, hogy a nyereményt átvenni képes, és a számára küldött értesítés válaszaként a
rendezőnek leküldi a saját utó- és előnevét, továbbá azt a postacímét, ahová a nyereményt
kézbesíteni kívánja. Ha a kiszabott határidőn belül a nyertes az igényelt adatokat nem igazolja
vissza, úgy a nyereményre jogosultsága a hatályát veszti. A nyertesként megszólított játékos - a
jelen Játékszabályok 7. fejezet rendelkezésének megfelelően - a jelen bekezdés első mondatában
feltüntetett személyi adatok (utónév, előnév, nyeremény kézbesítés postacíme) feldolgozásával az
egyetértését fejezi ki.
6.3. A nyeremény a nyerteseknek a nyertes játékosok által visszaigazolt, az előző fejezet szerinti
valamennyi adatot tartalmazó e-mail kézbesítését követő 14 napon belül lesz elküldve. Abban az
esetben, ha a nyereményt - a játék rendezője vagy szervezője terhére fel nem róható okok miatt nem lesz lehetséges a nyertes számára kézbesíteni, vagy az elküldött nyeremény a játék
rendezőjének vagy szervezőjének a postacímére lesz visszairányítva, illetve a nyereményt a
címzett nem vette át, úgy a nyeremény a játék rendezőjének vagy szervezőjének a javára lesz
juttatva.
6.4. Minden egyes nyertes utó- és előneve az illetékes nyereményjáték microsite oldalán lesz
nyilvánosságra hozva.
6.5. A nyeremény értesítés elvesztéséért, károsulásáért, megsemmisüléséért vagy nem kézbesítéséért
– résztvevő játékos vagy az elektronikus kommunikáció-szolgáltató, postai kézbesítő szolgálat
vagy más küldeménykézbesítő, valamint szállító személy terhére felróható okok miatti – továbbá a
tulajdonképpeni nyeremény károsulásáért, megsemmisüléséért vagy nem kézbesítéséért a
nyereményjáték rendezője, szervezője nem tartozik felelősséggel.
6.6. A nyereményjáték rendezője vagy szervezője nem visel felelősséget a nyeremény használatából
eredő bármiféle veszélyért, illetve ezért őket nem terheli semmiféle kötelezettség sem. A
nyereményért járó kárfelelősség a nyeremény átadásával a nyertes személyre száll át.
6.7. A résztvevő játékos részéről tilos, hogy a nyereményjáték rendezője vagy szervezője által
meghatározott nyereménytől eltérő díjra tartson igényt. Tilos a nyeremény alternatív készpénzre
váltása, illetve más módon való juttatása.

7. A nyereményjáték szervezőjének, rendezőjének a játék lebonyolítási
felelőssége és a személyi adatok védelme
7.1. A játék rendezésével, lebonyolításával kapcsolatos valamennyi kérdés végleges eldöntését
illetően a nyereményjáték rendezője vagy szervezője kizárólagos joggal rendelkezik, beleértve a
játék félbeszakítását, elhalasztását, visszavonását vagy a Játékszabályok módosítását is. A
nyereményjáték rendezőjének vagy szervezőjének joga van, hogy a játék folyamán a
Játékszabályokat bármikor megváltoztathassa, tehát a nyertesek meghatározását, a nyeremények
típusát is, valamint kivételes esetekben joga van, hogy a nyereményjátékot megszüntesse. A
nyereményjáték rendezőjének vagy szervezőjének joga van továbbá, hogy verseny
lebonyolításába beavatkozzon oly módon is, hogy a játékszervező vagy rendező a nyertes javára
a nyereményt ne ismerje el akkor, ha a nyereményjáték rendezőjének vagy szervezőjének olyan
gyanúja támad, hogy az adott játékos a Versenyszabályokat megszegte vagy a szabályokat
elkerülni kísérelte meg. Az ilyesféle esetekben a nyereményjáték rendezőjének vagy
szervezőjének joga van a játékost bármiféle kompenzáció nélkül a játékból kizárni. A kétes
kérdésekben a végső döntés minden esetben a nyereményjáték rendezőjét vagy szervezőjét illeti
meg.
7.2. A jelen játék nyereményét tilos más pályázóra vagy harmadik személyre átruházni. A nyeremény
bírósági döntés nem hajtható be. A nyereményt pénz formájában nem lehetséges kifizetni, illetve
a díj fejében nem pénzbeli pótlékot nem lehetséges követelni. A nyereményjáték rendezőjének

vagy szervezőjének egyúttal joga van, hogy a játék folyamán a nyereményeket az eredetiektől
eltérő díjakkal helyettesítsék.
7.3. A nyereményjátékban való részvételével valamennyi játékos a jelen Versenyszabályokat elismeri,
és ezek feltétlen betartására is kötelezi magát.
7.4. A nyereményjátékban való részvételével a játékos tudomásul veszi, hogy az általa közölt személyi
adatok kizárólag az alább ismertetett célokra kerülnek feldolgozásra:
a. a jelen játék a hatályos Játékszabályok szerinti megvalósítási céljaira (tehát a személyi
adatok a nyereményjáték rendezője, szervezője általi megfelelő kezelésére), amely
magába foglalja a résztvevő játékos elő- és utónevét, e-mail címét, valamint a játékos
nyertessége esetén a számára elküldött értesítéskor szintén a Játékszabályok 6.2
fejezetében részletezett adatokat, illetve a nyertes esetében a Játékszabályok 6.4 fejezete
szerinti terjedelemben és módon megadott adatokat is. A személyi adatok kizárólag a játék
lebonyolítás céljára, a pályázat megszervezéséhez és kiértékeléséhez lesznek
felhasználva a Játékszabályok szerinti játéktartamán belül, illetve - a szabályok
betartásának, a díjak átadásának és megvalósításának az ellenőrzése miatt - az ezt követő
90 napon át is.
b. a nyereményjáték rendezője, szervezője általi kereskedelmi közlemények elektronikus
úton való elküldése céljára a mindenkor hatályos, az információs szolgáltatásnyújtásról
szóló 480/2004.sz. törvény alapján a játékosok egyetértésének a kifejezésétől számított 3
éven át.
7.5. A nyertesek személyi adatai - a felügyelő szervek általi pályázat ellenőrzés érdekében - korlátolt
terjedelemben 3 éven át tárolva lesznek. A személyi adatok védelméről szóló törvény értelmében
az adatok kezelő gondnoka a nyereményjáték szervezője, az adatok feldolgozója pedig a játék
rendezője.
7.6. A résztvevő játékos tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján jogai vannak,
elsősorban tudatosítja, hogy a személyi adatait önkéntesen nyújtja meg, ezek kezelése
transzparens módon történik, és a játékosnak joga van az információkra és a személyi adatainak
a hozzáféréséhez, az adatainak a módosítására, a helytelen adatok zárlatolására, az adatok
feldolgozási terjedelmének a korlátozására, törlésére és megsemmisítésére.
7.7. A 2018.05.15-i nappal kezdődően a résztvevő játékosnak szintén jogosult arra, hogy kérhesse a
rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt az „elfeledtetéshez való jog” is. A
vonatkozó jogszabályok, elsősorban a 2016. április 27-én kelt Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint a résztvevő játékosnak szintén joga van,
hogy az adatainak a közvetlen marketing célú, illetve egyéni „pofilalkotás” felhasználása ellen
kifogásolást tegyen. A résztvevő játékos jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely a rá vonatkozó egyes személyes
jellemzők kiértékelésén alapul, és amely rá nézve joghatással jár vagy őt hasonlóan jelentős
mértékben érinti.
7.8. A résztvevő játékos kifejezetten az egyetért azzal, hogy a nyereményjáték szervezője – a később
kiadott előírásokkal újított 89/2012.sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv 77.§ és az ezt követő
rendelkezések alapján – a nyereményjátékkal és a szervezési termékekkel, szolgáltatásokkal
kapcsolatban jogosult kezelni a játékos előnevét, utónevét, lakhelyének a községét, elsősorban
közölni jogos a játék nyertesét a közmédiumokban (interneten is), továbbá a játékszervező hirdető
és reklám anyagaiban is azzal a kikötéssel, hogy a fenti eljárások útján szintén a játékosok hang
és kép felvételeit is elkészítheti, illetve közölheti. A jelen bekezdés szerinti jóváhagyás hatálya a
nyereményjáték befejezést követő 5 éven át hatályos.

7.9. A résztvevő játékosok által nyújtott személyi adatokat – a játék szervezőjén kívül – a
nyereményjáték szervezője által megbízott marketing-társaság is feldolgozhatja a
nyereményjátékok szervezésekor megszokott módon, továbbá az adatait kezelhetik szintén a
küldeménykézbesítő társaságok, az IT szolgáltatásnyújtók, valamint az adó és jogügyi tanácsosok
is. A személyi adatok – amennyiben azt különleges jogszabály nem teszi lehetővé – nem lesznek
az Európai Közösségen túli országba továbbítva.
7.10.
Amennyiben a résztvevő játékosnak a játék szervezője, mint a személyi adatok kezelője
iránt jogsértési kételyei lennének, úgy joga van, hogy az alábbi postacímen: Drtinova u. 8, Praha
5 150 00, illetve az e-mail címen: kristina.hartman@nydrle.net a játék rendezőjéhez forduljon. Ezen
a postacímen a résztvevő játékosnak joga van, hogy a játék szervezőjét illetően ellenvetéseket
tegyen, továbbá kérelmet, panaszt vagy egyéb kérdéseket terjesszen elő. A rendezvény felügyelő
szerve – amelyhez a résztvevő játékos indítványt terjeszthet elő - a Személyi Adatok Védelmét
Szolgáló Hivatal, székhelye: Pplk. Sochora u. 27, Praha 7, Postai irányító szám: 170 00.

8. Záró rendelkezések
8.1. A nyereményjáték rendezője ne visel felelősséget a jelen Játékszabályok – a pályázattal
esetlegesen kapcsolatos játékhirdetőkben vagy egyéb reklámanyagokban lerövidített kivonatának a hiányosságáért. A nyereményjáték keretében a jelen Játékszabályok vannak
kizárólagosan teljesnek minősítve.
8.2. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, és a résztvevő játékos a részvételével kifejezi
egyúttal a jelen Játékszabályokkal való egyetértését is. A jelen Játékszabályok bármiféle
megszegése, elkerülése, vagy a Játékos általi visszaélési kísérlete indokolja, hogy az ilyen
magatartást tanúsító résztvevő játékos a játékból haladéktalanul kizárva legyen.
8.3. A Játékszabályok a játék tartama alatt elektronikus formában vannak megjelenítve a játék
honlapján, és egyúttal hivatalos írásban foglalt okmány formájában tárolva vannak a játékrendező
címén is - Nydrle s.r.o. (kft.), Drtinova u. 557/8, Postai irányítószám: 150 00, Praha 5, Smíchov.
8.4. A jelen nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja a közösségi hálózat Facebook, a Facebook
Inc. társaság vagy a Facebook Ireland Limited, illetve ezekkel a társaságokkal semmiféle
kapcsolatban nem áll. A résztvevő játékos tudatában van, hogy az adatait nem a Facebook Inc.
vagy Facebook Ireland Limited társaság számára, hanem kizárólag csak a játék rendezőjének vagy
szervezőjének nyújtja meg.

Kelt Prága, 2018. április 03.

