RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Dove: Válassz egyet ajándékba” nyereményjáték

1.

Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182. / 1138 Budapest, Váci
út 121-127/D, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban:
Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt,
aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban:
Játékos), és aki a Játék időtartama bármelyik magyarországi üzletben vásárol legalább 1
darab Dove vagy Dove Men+Care terméket (és azt nyugtával igazolni tudja), majd ezt
követően a Játékos feltölti az akció időtartama alatt vásárolt termék eredeti Blokkjáról
készül fotót vagy scannelt képét a www.unileverjatek.hu/dove weboldalra, az ott szereplő
kérdőívet hiánytalanul kitölti és megadja pontos nevét, címét, telefonszámát, vásárlás
dátumát, vásárlás helyét, kiválasztja a vásárolt termék kategóriáját, valamint választ egy
ajándék terméket*.
* A vásárolt Dove terméktől függ a választható ajándék Dove termék kategóriája (az illat,
ill. variáns nem választható):
A) Dove krémszappan (bármely kiszerelés), vagy Dove folyékony szappan, vagy Dove
tégelyes krém vásárlása esetén a felsorolt temékek közül bármely 1 darabot lehet
választani:
- Dove Deeply Nourishing tusfürdő 250ml
- Dove Rich Nourisment tégelyes krém 75ml
- Dove Beauty folyékony szappan 250ml
- Dove Beauty krémszappan (1db-os kiszerelés)
B) Bármely más Dove termék vásárlása esetén a felsorolt temékek közül bármely 1 darabot
lehet választani:
- Dove Essential Nourishment testápoló 250ml
- Dove Deeply Nourishing tusfürdő 250ml
- Dove Rich Nourisment tégelyes krém 75ml
- Dove Beauty folyékony szappan 250ml
- Dove Beauty krémszappan (1db-os kiszerelés)
- Dove Intensive Repair sampon 250ml
- Dove Intensive Repair balzsam 250ml
- Dove Original roll-on 50ml
- Dove Original stift 40ml
- Dove Original aerosolos deo 150ml
- Dove Men+Care Clean Comfort aerosolos deo 150ml
- Dove Men+Care Clean Comfort tusfürdő 250ml
1.1

A promócióban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és promóciós szabályzat
automatikus elfogadását jelenti.

2.

A Játék 2018. február 01. napjától 2018. március 31. napjáig tart. A vásárlást igazoló
blokkok feltöltési határideje a vásárlás napjától számított 14. nap, legkésőbb 2018. április
14. éjfél.

3.

A promócióban 5000db ingyen termék kiküldését vállalja a Szervező, a készlet elfogyta után
ajándék termék nem igényelhető.
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4.

A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Pályázó az eredeti Blokkot megőrizze és a
jelen Részvételi szabályban írtak szerint feltöltse a Szervezőnek a weboldalon. Ajándék
termékre csak ép és sértetlen, olvasható és beazonosítható Blokk jogosít. Csak azokat a
vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező érvényesnek, amelyek jól
olvashatóak, és amelyeken a promócióban résztvevő termékek – márkanevet (Dove) is
tartalmaz - megnevezése is szerepel, valamint jól látszik a vásárlás dátuma is. A
Pályázó kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként és az
így elkészített számlát is érvényesnek fogadja el a Szervező a Blokk helyett, amennyiben az
tartalmazza az AP Kódot, a számla kibocsátási dátumát és időpontját, valamint a –
márkanevet (Dove) is tartalmazó - termékmegnevezéseket (a számla és a Blokk a
továbbiakban együttesen úgy is, mint: a Blokk). A gyűjtőszámlákat a termék
beazonosíthatatlansága miatt nem áll módunkban elfogadni.

5.

A Szervező egy Blokkot/számlát csak egyszer fogad el érvényesnek a promóció ideje alatt.
Azonos blokkal feltöltött pályázatok közül a Szervező csak az időben elsőként beérkezőt
fogadja el érvényes Pályázatnak. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat beérkezési
időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont
értendő.

6.

Egy Játékos (azonos telefonszámmal, névvel és címmel) 1db Pályázatot küldhet be.
Minden Játékos egyszer kaphat ajándék Dove terméket. Ha a blokkon több Dove
termék is szerepel, a Játékos abban az esetben is csak egy ajándék Dove termékre
jogosult.

7.

Az ajándék Dove terméket a Szervező a Játékos számára a Játékos által megadott névre és
címre postai úton juttatja el a Pályázat beérkezésétől számított 60 naptári napon belül.

8.

A Szervező kizárhatja a Pályázatból azt a Pályázót, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a
jelen Részvételi szabályzatban írt feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9.

A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező Unilever Magyarország Kft. és az Unilever BCS
Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 182. / 1138 Budapest, Váci út 121-127/D) dolgozói és
ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.

10.

A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy
cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

11.

A Pályázó által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és
az ebből keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

12.

A Szervező nem vállal felelősséget a számára fel nem róható károkért (pl. a Promóció során
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.

13.

A Promócióval kapcsolatos információk megtalálhatóak az üzletekben elhelyezett
szóróanyagokon, valamint a www.unileverjatek.hu/dove internetes oldalon, valamint
részletes tájékoztatót kérhet az info@unileverinfo.hu e-mail címen. A Promóció hivatalos
Részvételi- és Játékszabályzata, illetve a kérdőív a www.unileverjatek.hu/dove internetes
oldalon jelenik meg.
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14.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást
követ el vagy korábban elkövetett.

15.

A Szervező a Pályázat határidejének (fenti 2. pont) lejárta után 90 nappal semmilyen, a
Pályázattal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

16.

A jelen Részvételi szabályzatot és az alább hivatkozott adatvédelmi rendelkezéseket a
Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Szabályzat esetleges módosításait vagy
visszavonását a Szervező közzéteszi a www.unileverjatek.hu/dove weboldalon. Valamennyi
módosítás a közzététel időpontjától hatályos. A módosítás időpontjáig a Pályázók
maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy a jelen Promóciót bejelentés nélkül bármikor visszavonja, különösen vis maior (így
többek között háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló esemény)
bekövetkezésekor; valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való
részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és az ezzel
kapcsolatos igényeket ellenőrizze. A fenti pontban meghatározott vis maior eseményen túl a
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót a fenti pontok szerint megváltoztassa
vagy visszavonja. Különösen jogosult a Szervező a Promóció visszavonására vagy
felfüggesztésére, továbbá a visszaigénylés megtagadására, ha a Promóció kapcsán visszaélés
vagy a jelen Szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Promóció kiírásakor
előre nem látott körülmények felmerülése esetén. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy
megszakítja a Promóciót, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a visszaigénylőket – jogosult
kártérítés igénylésére vagy a Promóció folytatásának kérésére.

17.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal
bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és
azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező
Unilever Magyarország Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen:
Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 182. / 1138 Budapest, Váci út
121-127/D;
Checksum
Informatikai,
Kereskedelmi
és
Szolgáltató
Kft.
(címe:
1131 Madarász Viktor u. 13. 3. ép. fsz/9.);
vagy a következő e-mail címen: info@unileverinfo.hu.
A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a kérelem
kézhezvételétől számított 25 napon belül eleget tesz. A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését, valamint az adatkezelésről tájékoztatást is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy:
- amennyiben nem adja meg a promóció lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételiszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a
nyeremény átadását megelőzően, az a promócióból való kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Pályázó által
kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
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Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Checksum Informatikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (cím: 1131 Madarász Viktor u. 13. 3. ép. fsz/9.) adatfeldolgozó végzi. Az
ajándék kézbesítésében résztvevő további adatfeldolgozó Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.) a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény
szolgáltatásához, kézbesítéséhez,
és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának,
kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Unilever Magyarország Kft. a Játékos
személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban
jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához vagy bírósághoz
fordulhat.
A promóció adatkezelési azonosítója: 00364-0247

Budapest, 2018. január 15.

UNILEVER Magyarország Kft.
Szervező
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