
 

Kalandozz velünk a borok világában és legyél sommelier! 

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék 

hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát. 

 

1, A játék szervezője: 

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező” „Kalandozz 

velünk a borok világában és legyél sommelier!” elnevezéssel ajándéksorolásos nyereményjátékot, a 

továbbiakban „Játék”, szervez a magyarországi Auchan vásárlók számára.  

 

2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság: 

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött, nagykorú, magyarországi 

lakcímmel rendelkező, természetes személy jogosult részt venni. Az 5 palack bor megvásárlásának 1 blokkon 

kell szerepelnie. 

A részvétel feltétele: 

 A vásárló a Játék időtartama alatt, 2016. október 6-26. között legalább 5 palack bort vásárolnak 

bármelyik magyarországi Auchan áruházban 

 A vásárlás során használja Bizalomkártyáját 

 Regisztrál a sommelierleszek.auchan.hu oldalon és feltölti a vásárlás során kapott blokk adatait. 

A Játékban a Szervező,  az Immochan Magyarország Kft., és az Oney Magyarország Zrt., dolgozói, és ezen 

személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 

3, A Játékban való részvétel menete:  

Azon Játékosok, akik a Játék időtartama alatt egyszerre legalább 5 palack bort vásárolnak bármelyik 

magyarországi Auchan áruházban, használják a vásárlás során Bizalomkártyájukat, majd regisztrálnak és a 

pénztárnál kapott blokk adatait hiánytalanul feltöltik a sommelierleszek.auchan.hu oldalra, sorsoláson 

vesznek részt. Egy játékos több, 5 palack bor vásárlását igazoló blokkot is feltölthet a játék időtartama alatt, 

ezzel növelve nyerési esélyét. 

A játékban részt vesz az Auchan áruházban kapható összes bor. A termék fajtájától, kiszerelésétől, 

csomagolásától függetlenül.  

A regisztráció során megadott személynév meg kell, hogy egyezzen a Bizalomkártya kiállításakor megadott 

személynévvel, mert a Szervező a Játék során ellenőrzi a nevek egyezőségét. Amennyiben a megadott név 

nem egyezik a megadott Bizalomkártyához tartozó névvel, úgy Szervező az adott regisztrációt és a hozzá 

tartozó Beküldéseket külön értesítés küldése nélkül törölheti a Játékból. 

Amennyiben a Játékosnak tudomása van arról, hogy a kártyán szereplő név eltér a regisztráció során 

megadott névtől, úgy azt módosíthatja a https://bizalomkartya.auchan.hu/ oldalon bejelentkezést követően 

vagy ellenőrizheti a helyességét. 



A regisztráció során megadott Bizalomkártya számának meg kell továbbá egyeznie a vásárlás során használt 

és a feltöltött blokkon szereplő Bizalomkártya számával. 

 A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a játékszabályzatban és az adatvédelmi szabályzatban 

foglaltakat elfogadja.  

A regisztráció során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges: 

név 

e-mail cím 

telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra) 

Bizalomkártya száma 

azon Auchan áruház kiválasztása, ahol a leggyakrabban szokott vásárolni 

A vásárlás során kapott blokkról/nyugtáról az alábbi adatok hiánytalan megadása szükséges: 

- AP kód (APA betűk és 8 db számjegy), 

- a vásárlás időpontja (év, hónap, nap, óra, perc), 

- a NAV kód (5 karakter) (blokk/nyugta utolsó előtti sora), 

A Beküldés fogadásáról képernyőüzenetben kap tájékoztatást a Játékos. 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt azok a vásárlások, amelyekről Áfás számla vagy Egyszerűsített 

számla került kiállításra.  

 

A vásárlást igazoló blokk megőrzése 2016. november 19-ig szükséges, mert nyertesség esetén a nyeremény 

átvételének feltétele a nyertes blokk másolatának bemutatása, mely elektronikusan, vagy személyesen is 

megtörténhet, viszont a Szervező jogosult az eredeti nyugta beküldését kérni a nyertes Játékostól a fenti 

időpontig. 

Minél többször vásárol 5 palack bort, és végez ennek megfelelő számú érvényes feltöltést egy Játékos, annál 

nagyobb nyerési eséllyel vehet részt a sorsolásokon. Viszont egy Játékos csak egy nyereményt nyerhet. 

Amennyiben a Játékos egy vásárlás alkalmával több, mint 5 palack bort vásárol, de azok egy blokkon 

szerepelnek abban az esetben az csak egy feltöltésnek minősül, és egy regisztrációra jogosítja a Játékost. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás feltöltéseket végző, vagy a nem valós adatokkal 

regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból. 

A Beküldések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező 

döntése az irányadó. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 

 

4, A Játék időtartama: 

A Játék 2016. október 6. üzletnyitásoktól – 2016. október 26. üzletzárásokig tart.  

A vásárlás(ok)ról kiállított blokkok online felületre történő feltöltésének 2016. október 26. éjfélig kell 

megtörténnie. 

 

5, A Nyeremények sorsolása: 

Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 



15 db 1 fő részére szóló exkluzív sommelier kurzus a Borkollégium szervezésében. A kurzusra 2016. 

november 19-én kerül sor a budaörsi Auchan áruházban. A kurzus 14.00 órától kerül megrendezésre, várható 

időtartama 4 óra. 

A kurzus helyszínére való eljutást a Szervező nem biztosítja. 

A nyeremények sorsolására a következő időpontban kerül sor: 2016.10. 28.  15 órakor 

A sorsolásra a Szervező, az Auchan Központjában (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), gépi sorsolásos módszerrel, 

nyilvánosan kerül sor. 

 

6,  A tartaléknyertesek  

A nyerteseken kívül 5 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akik (jogosulatlan nyertes, vagy ha nem sikerül a 

nyertes Játékosnak a nyertes vásárlást igazoló blokkmásolatot határidőben bemutatnia, stb.) jogosultak a 

kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes(ek) helyébe lépni.  

 

7, Nyeremények átadása illetve átvétele: 

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a nyertes játékosokat a regisztráció során megadott e-

mail címen és/vagy telefonszámon. A nyertes a nyereményét kizárólag a feltöltött és a vásárlást igazoló blokk 

teljes terjedelmében olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek meglétét az első értesítést 

követő 5 napon belül igazolnia kell postán vagy elektronikusan! Postai cím: Auchan Magyarország Kft. 

(2040 Budaörs, Sport u. 2-4. Marketing Osztály E-mail cím: marketingosztaly@auchan.hu. A nyertes nevét 

és postázási címét a blokkmásolat beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni Szervező részére. 

A Szervező kérésére a Játékos köteles beküldeni az eredeti nyugtát, és a Szervező jogosult a  nyeremény 

átadását felfüggeszteni a blokk valós tartalmának megvizsgálásáig.  

Amennyiben a kétszeri e-mailes megkeresésre, az első e-mailen történő értesítése kiküldésétől számított 8 

napon belül nem érkezik meg a nyertes nyugta másolata, valamint a nyertes címe, úgy tartaléknyertes kerül 

bevonásra a fentiekben leírt módon. A 8 napos határidő lejárta előtt Szervező egy alkalommal telefonon is 

megpróbálja elérni a nyertes Játékost. 

A Nyeremény beváltására jogosító vouchert a Szervező postai úton jutatja el a Nyertessel való előzetes 

egyeztetés során megadott postacímre.  

Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi 

bejelentett lakóhellyel, nem tudja a nyertes blokkmásolatát határidőben bemutatni, stb.), úgy a nyertes 

elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és 

kiértesítésre kerül. A tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre.  

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a 

sorsolását követően megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem 

tesz eleget, és így a nyeremény időben való eljuttatása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező 

felelőssége nem állapítható meg.  

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a 

nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. 

 

8, Adók és közterhek: 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező 

vállalja.  

mailto:marketingosztaly@auchan.hu


A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény kurzus helyszínére 

történő utazási költségek a nyertest terhelik. 

 

9, Információ a Játékról: 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: 

www.auchan.hu/jatekszabalyzatok, továbbá az Auchan áruház vevőszolgálatán. 

A Játék az akciós újságokban, sajtótermékben, interneten, Facebookon, hírlevélben, kerül meghirdetésre. 

 

10, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:  

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi 

kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a Játékos neve, 

lakóhelyének irányítószáma, e-mail címe és telefonszáma, továbbá a nyertes Játékosok esetében az esetleges 

adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.  

A regisztrációs felületre feltöltött adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Szervező dolgozza 

fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis az Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-

4., valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző fér hozzá. 

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék 

hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:  

1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk 

alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, illetve a 

személyes adatok önkéntes megadásával adja meg, 

2. Adataik feldolgozását a Szervező végzi, 

3. A Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok által megadott adatokat a Játék lebonyolítása és 

dokumentálása céljára; 

4. A kisorsolt Játékosok adatait, a nevüknek, kizárólag a lakhelyük irányítószámának feltüntetésével a 

Szervező a sorsolásokat követő naptól nyilvánosságra hozhatja a www.auchan.hu/nyerteseink 

weboldalon.  Ezen kisorsolt Játékosok akkor válnak nyertesekké, amennyiben a jelen játékszabály 7. 

pontjának megfelelően teljesítik az abban foglalt kötelezettségeiket. 

5. Nyeremény átvételével külön nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és 

együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb 

marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereményátvétellel 

kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele.   

6. Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játék 

lezárását követően megsemmisít, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. 

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) addig kezelik, míg az adatkezelés 

célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.  

A Játékos az Adatvédelmi Törvényben meghatározott módon és esetekben az Auchan Magyarország Kft, 

(2040 Budaörs Sport u. 2-4, Marketing osztály) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy az Auchan áruházak 

vevőszolgálatain, vagy info centerében, adatvédelmi kérelem megjelöléssel, kérelmezheti személyes 

adatainak törlését, helyesbítését, zárolását, illetőleg a kezelt személyes adatairól a 2011. CXII. számú 

törvényben foglaltaknak megfelelően tájékoztatást kérhet. 

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére 

nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 



Az Auchan Magyarország Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség 

szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Info. tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a 

Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás 

nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt az info@auchan.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását 

eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A Játékos az Info. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt 

érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz bejelentette. 

 

11, Egyebek: 

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.  

A Játékban a Játékos által használt e-mail cím és telefonszám valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó 

problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás 

következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a 

Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.  

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 

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. 

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím 

megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék 

kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat 

jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét 

teljes mértékben kizárja. 

Szervező kizár minden kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hiányosságaiból, a Játék során 

bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért. 

A Szervező levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. 

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, 

illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek 

helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet 

működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az 

internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 

A Játék Szervezője a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat. 
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Budaörs, 2016. október 6. 

 

Szervező 


