2013 tavaszi akció c. nyereményjáték
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
I.
NYEREMÉNYJÁTÉK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:
2013. jan. 1 és máj. 24. között nyereményjátékot hirdet a szervező (lásd II/1.1 pont) 2013 tavaszi
akció címmel (a továbbiakban: „Nyereményjáték”)
1.1 Amennyiben Ön 2013. jan.1. és máj. 24. között:
 2013 nyári utazást foglal a Tesco Utazás kínálatából ÉS feliratkozik a Tesco Utazás
hírlevelére, amellyel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy marketing és kereskedelmi célú
üzeneteket kapjon a szervezőtől, a Tesco-Global Áruházak Zrt.-től és a Tesco Pénzügyi
Partnerek-től, valamint beleegyező hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott
telefonszámát ezen cégek kereskedelmi, illetve marketing célokra felhasználja, akkor a jelen
Részvételi Szabályzatban rögzített feltételekkel részt vehet a nyereményjátékban.
1.2 Nyeremények:
A nyereményjátékban résztvevők között kisorsolandó főnyeremény:
2fő részére 2013. Jún. 23-i indulással Budapestről busszal Genovába és vissza, és 7éj az MSC
Sinfonia hajón teljes ellátással Genova – St. Tropez – Mallorca – Menorca – Szardinia – Salerno –
Genova útvonalon (Az útvonalváltoztatás jogát a hajótársaság fenntartja!).
A nyeremény nem tartalmazza: a kikötői illetéket (120€/fő = kb. 39.900Ft/fő), az italok egy részének
fogyasztását, a helyszínen fizetendő kötelező borravalót: kb. 8 euró/fő/éj, gyermek számára kb. 4
EUR/fő/éj, a fakultatív kirándulásokat, a személyre szabott szolgáltatások díjait, a személyes
kiadásokat (pl. minibár, telefon, stb.), az esetleges orvosi ellátást, a betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítást, útlemondási biztosítást (részvételi díj 5% -a).
A Főnyeremény készpénzre vagy más utazásra nem átváltható, más személyre nem átruházható és a
Főnyeremény felhasználási ideje nem módosítható.
A Főnyeremény sorsolására 2013. Május 27-én 11.00 órakor kerül sor. Helyszín: Neckermann
központ. 1118 Budapest Dayka Gábor u. 5.
II.
RÉSZLETES RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatok:
1.1. A Nyereményjáték szervezője: N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhely: 1118
Budapest, Dayka Gábor u. 5., továbbiakban: Szervező).
1.2. A Nyereményjáték megnevezése: 2013 tavaszi akció
1.3. Nyereményjáték meghirdetési helye: a www.tescoutazas.hu honlapon és hírlevelekben.
1.4. A Nyereményjáték időpontja: 2013. jan. 1. és máj. 24. között.
1.5 „Szervező” 1 Főnyeremény nyertest sorsol ki.
2. Részvételi feltételek:
A jelen Nyereményjátékban kizárólag azok a magánszemélyek (a továbbiakban: „Jelentkező”)
vehetnek részt, akik megfelelnek az alábbi együttes feltételek mindegyikének:
a) A Jelentkező csak 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes
természetes személy
 A Jelentkező teljesíti a jelen Részvételi feltételek I./1.1 pontjában írtakat.
b) A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele, hogy a 2.b.) pontban leírt
adatszolgáltatással egyidejűleg a Jelentkező kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Szervező, a Tesco-Global Áruházak Zrt. és a Tesco Pénzügyi Partnerek kereskedelmi illetve

marketing célra a megadott személyes adatait felhasználja. Az érvényes regisztráció feltétele,
hogy a Jelentkező a nevét és email címét pontosan megadja, és elfogadja a www.tesco.hu
oldalon és a www.tescoutazas.hu weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztató és
hozzájárulás rendelkezéseit, és hozzájárul adatainak ezen rendelkezések szerinti
kezeléséhez.
c) A Jelentkező nem lehet a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., vagy a Tesco-Global
Áruházak Zrt. tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja,
munkavállalója, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott
hozzátartozója. A felsorolt személyek a Nyereményjátékból ki vannak zárva.
d) A Jelentkező személyes adatainak beküldésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot és
kifejezi a Nyereményjátékban való részvételre irányuló szándékát.
Azon Jelentkezők, akik a fenti részvételi feltételek bármelyikének nem felelnek meg, nem
vehetnek részt a Nyereményjátékban. Ugyanakkor Szervezőnek nem kötelessége vizsgálni, hogy
a Jelentkezők megfelelnek-e a fenti részvételi feltételeknek, és a Jelentkezők az ellenőrzés
elmaradása miatt semmiféle igénnyel (különösen kártérítési vagy költségtérítési igénnyel) a
Szervezővel szemben nem léphetnek fel.
3. Nyertes meghatározása és a nyertes kihirdetése és a Nyeremény átvétele:
3.1. Nyertes meghatározása: A Nyertes a foglalási számok közül számítógépes sorsolással kerül
meghatározásra, az adott foglalási számhoz tartozó 1. számú utas lesz a nyertes. A Szervező 1
Főnyeremény nyertest sorsol ki. A Főnyeremény sorsolására 2013. Május 27-én 11.00 órakor
kerül sor. Helyszín: Neckermann központ. 1118 Budapest Dayka Gábor u. 5.
3.2. A Nyertes neve a www.tescoutazas.hu oldalon kerül közzétételre, melyhez a Nyertes a
játékban való részvétellel előzetesen és kifejezetten hozzájárul.
3.3. Szervező a nyertest a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt (15) napon

belül TELEFONON vagy E-MAILBEN értesíti. A telefonos értesítést a Szervező 3 alkalommal
kísérli meg, az e-mailes értesítést pedig 1 alkalommal. Amennyiben egyik alkalommal sem
sikerült elérnie a nyertest, akkor a sorsoláson kisorsolt pótnyertes értesíti, aki az eredeti nyertes
helyébe lép és jogosulttá válik a főnyereményre. A Nyertes köteles az értesítést követően
haladéktalanul, de legkésőbb 7 napon belül e-mailben értesíteni a Szervezőt, hogy az 1. pontban
megjelölt időpontban el tud-e utazni vagy sem. Amennyiben a nyertes az utazásról a sorsolást
követő hét (hét) napon belül írásban (postai levélben vagy e-mailben) nem értesíti a Szervezőt,
akkor a nyertesnek a Nyeremény tárgyát képező utazás igénybevételére vonatkozó joga
megszűnik. Szervező nem tartozik felelősséggel azért, ha a nyertes a regisztráció során megadott
telefonszámon és e-mail címen bármely okból nem elérhető vagy és nem válaszol a Szervezőnek
megjelölt határidőben. A nyereményutazásra jogosító vouchert a nyertes személyesen a Szervező
székhelyén, vagy postai úton veheti át, választása szerint, ha a postai utat választja, ez utóbbihoz a
postai címét köteles megadni.
3.4 A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és
járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a
nyertes a Szervező részére megadja. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen
felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási
költség) a nyerteseket terhelik.
.
4. Adatkezelés:

4.1. A Játék során megadott személyes adatok kezelését a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. mint
adatkezelő, a feldolgozását a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. mint adatfeldolgozó
végzi.
A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező nem vizsgálja,
hogy a Játékos a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e
meg. A személyes adatok jogosulatlan megadásával kapcsolatos mindennemű felelősség a Játékost
terheli.

A Nyereményjáték résztvevői a Játékba történő önkéntes részvétellel tudomásul veszik és
kifejezetten elfogadják, hogy a megadott e-mail címre és mobiltelefonszámra a TESCO-GLOBAL
Áruházak Zrt. időről időre tájékoztassa őket aktuális akcióiról és nyereményjátékairól. A
Jelentkező által önkéntesen megadott személyes adatokat a TESCO-GLOBAL Zrt. kizárólag
véleménykérésre, illetve az akcióról, nyereményjátékokról történő értesítés céljára használja fel.
Az adatkezelés időben nem korlátozott.
A Nyereményjátékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik
kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A
résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén
jogukban áll bírósághoz fordulni. A TESCO-GLOBAL Zrt. adatvédelmi nyilvántartási
azonosítója: 00707.
Abban az esetben, ha a Nyereményjátékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a
személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő jelen Játékban való részvétele
automatikusan megszűnik.
A TESCO-GLOBAL Zrt.-nek, mint a személyes adatok kezelőjének a teljes és részletes
adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a www.tesco.hu
és a www.tescoutazas.hu weboldalon található.
4.2. A Jelentkező a Játékban való részvétellel feltétel nélküli hozzájárulását adja továbbá ahhoz,
hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza, valamint ingyenesen hozzájárul
továbbá ahhoz, hogy a Nyeremény átadásáról Szervező kép- és/vagy hangfelvételt készítsen, és
hogy ezen felvétel egészét vagy egy részét, akár átdolgozva is a Szervező reklám-promóciós
célokból területi, idő- és alkalombeli és darabszámbeli korlátozás nélkül, bármilyen formában
(televízió, rádió, internet, nyomtatott forma stb.) nyilvánosságra hozza. Ezen adatkezelésekre
egyebekben a fenti 4.1. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás rendelkezései
alkalmazandók.
5. Egyéb
5.1. A jelen Nyereményjáték nem minősül engedély- vagy bejelentés-köteles szerencsejátéknak.

5.2 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a
Nyereményjátékot - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy
megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék
kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a
Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem
látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen Nyereményjáték szabályzat
módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a
Szervező közzéteszi a TESCO utazás weboldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről
megfelelően tájékozódjanak.
A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Részvételi szabályzatban és a
TESCO-GLOBAL Zrt.-nek a www.tesco.hu és a www.tescoszolgaltatasok.hu oldalon található
adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve
kötelezőként elfogadja.
Budapest, 2012. Dec. 17.
NUR Neckermann Kft.
Szervező

