RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Minden héten szeretet és Rama”

1.

Az UNILEVER BCS Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban:
Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon
devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. és 8.
pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék
időtartama alatt összegyűjti 4,5 kg Rama sütőmargarin megvásárlását igazoló,
csomagolásból kivágott sárga hátterű, zöld színű vagy fehér alapon zöld színű
vonalkódjait* és azokat a neve, pontos lakcíme (házszám, emelet, ajtó ha van) és lehetőleg
telefonszáma, e-mail címe olvasható megjelölésével zárt borítékban (továbbiakban:
Pályázat) eljuttatja a következő névre és címre: „Minden héten szeretet és Rama” 1990
Budapest
1.1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
1.2. A Játékban résztvevő vonalkódok:
*A Játékban azok a Rama sütőmargarinok (Rama kocka 250g, Rama tégla 500g,
Rama Vajas Íz 500g, Rama laktózmentes 250g, Rama 1kg – időszakos termék)
vesznek részt, melyek vonalkódjának sárga a háttere és zöld vagy fehér alapon
zöld a kódja.
1.3. A pályázatok feldolgozása gyorsabb, ha 6 számjegyből álló egyedi azonosítószámát is
megadja pályázata kitöltésekor.
1.4. A Játékos a www.unileverjatek.hu/rama weboldalon, a 6 számjegyből álló egyedi
azonosítószáma begépelése után nyomon követheti a már feldolgozott
pályázata/pályázatai állapotát. Akinek valamilyen okból kifolyólag nincs meg az
egyedi azonosítószáma vagy új pályázó, a 06-20-440-4555-ös telefonszámon vagy a
info@unileverinfo.hu e-mail címen igényelhet.

2.

A Játék 2018. július 1. napjától 2019. január 31. napjáig tart, a Pályázatokat ezen a
határidőn belül kell postára adni. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. február 20.
éjfél.

3.

Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be. Az egy beküldő által külön
borítékokban beküldött vonalkódok nem vonhatóak össze, azonban egy borítékban több
pályázat is beküldhető.
Az érvénytelen Pályázatot beküldő Játékost SMS-ben értesítjük erről, amennyiben
megadta mobil telefonszámát.

4.

A Játék időtartama alatt az első 60.000, azaz hatvenezer beküldő ajándéka pályázatonként 1
db „Minden héten szeretet és Rama” című kötete (Nagy Ramakönyv 2018). A Szervező
az ajándékokat postai úton juttatja el a nyertesekhez. A „Minden héten szeretet és Rama”
receptkönyv feladásának várható legkésőbbi időpontja: 2019. március 31.

5.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg
a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
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6.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez
tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok postázási költségét a
Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének
helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

7.

A Játékból ki vannak zárva az Unilever Magyarország Kft. és az Unilever BCS Hungary
Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127/D), valamint a Checksum Informatikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.

8.

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

9.

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve
a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem
vállal.

10.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával
szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára
megjelöl.

11.

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az üzletekben elhelyezett
szóróanyagokon,
a
06-20-440-4555-as
telefonszámon,
valamint
a
www.unileverjatek.hu/rama internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és
Játékszabályzata a www.unileverjatek.hu/rama internetes oldalon jelenik meg (a weboldal
címek esetleges változása esetén a fenti linkekről átirányítjuk majd az új internetes
oldalakra).

12.

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.

13.

A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen
Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a
Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából
minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező
Unilever Magyarország Kft, aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései
szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása
céljából, illetve adózási célból szükség van.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje és a
hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban
indoklás nélkül kérheti a következő címeken:
UNILEVER BCS Hungary Kft (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
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A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Játékos
ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes
adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése
ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy
amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény
átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való
kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által
kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem
érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest
Dunavirág u. 2-6.), a Checksum Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím:
1131 Madarász Viktor u. 13. 3. ép. fsz/9.), az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (1117
Budapest, Budafoki út 107-109.), a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság (1089 Budapest,
Orczy tér 1.) és az Unilever Magyarország Kft. (1138, Budapest, Váci út 182.) végzik. A
nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő további adatfeldolgozó a Magyar
Posta Zrt. (1138 Budapest Dunavirág u. 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. Az adatkezeléssel
kapcsolatban
az
Unilever
cégcsoport
adatvédelmi
tisztségviselőjével
az
unilever.privacy@unilever.com e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig
bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi
hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu)
fordulhat.
Tájékoztatjuk, hogy az Unilever cégcsoport adatkezelési szabályzatai ezeken a linkeken
érhetőek el: Adatvédelmi Nyilatkozat, Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat (valamint a
www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever cégcsoport tulajdonában álló –
weboldalon).
Budapest, 2018. június 5.

UNILEVER BCS Hungary Kft.
Szervező
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