
Auchan - A Bizalomkártyával Önre is rátalál a szerencse!  

elnevezésű nyereményjáték 

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel 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” „Auchan - A 

Bizalomkártyával Önre is rátalál a szerencse!” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez 

a magyarországi Auchan áruházak Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára. 

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”. 

 

2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság: 

A Játékban valamennyi nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező személy jogosult részt venni – a 

továbbiakban Játékos. 

A részvétel feltétele a Játék időtartama alatt legalább egy alkalommal, bármelyik magyarországi Auchan 

áruházban Bizalomkártyával, Bizalomkártya Business-szel vagy Auchan kártyával, a továbbiakban 

„Bizalomkártya” használatával legalább 5000 forint értékben történő vásárlás, majd a pénztárnál kapott 

nyereményszelvény lekaparása.  

 

3, A Játékban való részvétel menete:  

Aki a Játék időtartama alatt (ld. 4. pont) legalább egy alkalommal Bizalomkártya használatával bármelyik 

magyarországi Auchan áruházban egy vásárlás alkalmával legalább 5000 forint értékben vásárol, a pénztárnál 

egy nyereményszelvényt kap. A szelvényen két lehetséges lekaparható üzenet található: 

- A „Játsszon a fődíjért!” szelvényt kaparó játékosnak esélye van az 1 000 000 (egymillió) Bizalompontos fődíj 

sorsolásán részt venni amennyiben, a vásárláskor használt Bizalomkártya, Bizalomkártya Business vagy 

Auchan kártya számát az auchan.hu/sorsjegy weboldalon e-mail címe megadásával vagy SMS-ben a 06 

(30) 284 8180 nem emelt díjas telefonszámra megküldi március 14-ig. Csak a helyesen és hiánytalanul (13 

számjegy) megadott kártyaszámok vesznek részt a sorsoláson! 

- A Gratulálunk, Ön nyert! 200 Bizalompont. A következő vásárlásnál, de legkésőbb 2018. március 14-ig a 

pénztárnál adja át a nyertes szelvényét és a pontokat azonnal jóváírjuk. 

Azon vásárló, aki az azonnali kedvezménykupont kaparja le, a 6.2. pontban részletezett nyereményt, a 7.2. 

pontban részletezettek szerint kaphatja meg. 

Azon vásárló, aki a „Játsszon a fődíjért!” feliratú szelvényt kaparja le, majd a Bizalomkártya számát a 

fentiekben leírt módok egyikén hiánytalanul és a valóságnak megfelelően elküldi, a továbbiakban „Játékos” 

jogosultságot szerez a fődíj-sorsoláson való részvételre. A fődíj-sorsoláson csak a helyesen és hiánytalanul 

(13 számjegy) megadott kártyaszámok vesznek részt. A fődíj-sorsoláson minden beküldött kártyaszám 

kizárólag egyszeres eséllyel vesz részt. 

A Játékban a pénztársoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások, az online 

vásárlások és az Auchan töltőállomásokon megtett tankolások/vásárlások nem vesznek részt. 



Az „Játsszon a fődíjért!” szelvényeket a Játékosnak 2018. április 15-ig meg kell őriznie, mert a fődíj 

átvételének feltétele a „Játsszon a fődíjért!” szelvény bemutatása. 

 

4, A Játék időtartama: 

A Játék 2018. február 15. üzlet nyitásoktól – 2018. február 28. üzlet zárásokig vagy a nyereményszelvény 

készlet elfogyásáig tart. 

A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie. 

A Bizalomkártyaszámok beküldésének határideje 2018.03.14. 24.00 óra. 

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet érvényesen részt venni. 

 

5, Sorsolás 

A sorsolásra 2018. 03. 23-án 14 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat 

a Bakáts utca 5-7 felől), közjegyző előtt (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. 

(Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.), gépi sorsolásos módszerrel, nyilvánosan kerül sor. 

A sorsoláson minden érvényesen beérkezett Bizalomkártyaszám vesz részt.  

A beküldések beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. 

 

6, Nyeremények, tartaléknyertesek  

6.1. Sorsolásos nyeremény 

A sorsoláson 1 db 1 000 000 Bizalompont feltöltés a nyertes Bizalomkártyaszám kerül kisorsolásra. 

További 10 db tartaléknyertes Bizalomkártyaszám kerül kisorsolásra, amelyek jogosulatlan nyertes esetén (pl. a 

kártyatulajdonos nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, nem kerül beküldésre a 

nyereményszelvény, stb.) jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes Bizalomkártyaszám helyébe 

lépni. 

A Szervező validálja a Bizalomkártyaszámokat és vásárlásokat, és csak olyan Bizalomkártyaszám, illetve annak 

tulajdonosa válhat nyertessé, amellyel történt vásárlás a Játék során. 

A nyertes neve és irányítószáma - a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést követően a 

www.bizalomkartya.auchan.hu és az auchan.hu/sorsjegy oldalon elérhetővé válik és ott a nyeremény 

kisorsolását követő 15 napig látható. 

 

6.2. Azonnali nyeremények 

Összesen 400 000 db szelvény került legyártásra, melyek között összesen 15 000 db azonnali nyeremény 

szelvény található. 

 

7, Nyeremények átadása, illetve átvétele: 

7.1. Sorsolásos nyeremény 

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a beküldő Játékost a beküldés során használt e-mail 

címen vagy telefonszámon. A nyertes Bizalomkártyaszám tulajdonosa csak abban az esetben válhat nyertessé, 

és így az 1 000 000 Bizalompont is csak abban az esetben kerül feltöltésre, ha a kisorsolt Bizalomkártya számot 



tartalmazó eredeti Játsszon a fődíjért! nyereményszelvény beküldésre kerül levélben, vagy bármelyik áruház 

vevőszolgálatán személyesen bemutatásra kerül a Bizalomkártyával együtt. 

Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem érkezik meg a nyereményszelvény, úgy 

tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon.  

A nyeremény a szelvény érvényességének igazolását követően legkésőbb 8 napon belül jóváírásra kerül a 

Bizalomkártyán. 

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

bejelentett lakóhellyel, nem kerül beküldésre a nyereményszelvény, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre 

való jogosultságát és a sorrendben következő kisorsolt Bizalomkártyaszám tulajdonosa válik nyertessé. 

A nyertes és tartaléknyertes Játékos kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 

nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. 

évi XXXIV. törvény 17.§ (3) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes 

(tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a 

Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn 

belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve 

jogvesztő. 

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

Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga 

számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat kitiltsa a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében 

végleges és az nem vitatható. 

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható nyereményszelvénnyel nem lehet részt venni a Játékban és 

a Játékos utólagosan kizárásra kerül.  

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

nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. 

 

7.2. Azonnali nyeremények 

Az azonnali nyereményt a nyereményszelvényen található vonalkód alapján tudják érvényesíteni a nyertesek, 

ezért a szelvényt meg kell őrizni a beváltásig. A nyereményszelvényt a vásárlásnál, de legkésőbb 2018. március 

14-ig kell átadni a pénztáraknál. A pontok a pénztár-hostessnek való átadás után rögtön jóváíródnak. 

Megrongálódott, nem olvasható vonalkódot a Szervező nem fogad el. 

 

8, Adók és közterhek: 

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

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat. 

 

9, Információ a Játékról: 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: auchan.hu/sorsjegy 

és a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán. 

A Játék a www.bizalomkartya.auchan.hu és az auchan.hu/sorsjegy oldalakon és a Vevőszolgálatokon kerül 

meghirdetésre. 

A Játék ideje alatt, illetve 2018. március 30-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchan@a4c.hu) 

üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

 

http://bizalomkartya.auchan.hu/
http://bizalomkartya.auchan.hu/


 

10, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:  

A Játékosok által megadott személyes adatok: e-mail cím, mobiltelefonszám sms-ben történő feltöltés esetén. 

A Játékosok személyes adatai kezelésének célja a Játékban való részvétel. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján. A Résztvevő Bizalomkártya száma e-mailen, vagy sms-ben történő megadásával hozzájárul ahhoz, 

hogy e-mail címét, vagy mobiltelefonszámát a Szervező kezelje. A hozzájárulás önkéntes és bármikor 

visszavonható. A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a főnyereményhez 

kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a 

Játékos e-mail címe, vagy mobiltelefonszáma, továbbá a nyertes Játékosok esetében neve, születési helye és 

ideje, anyja neve, adószáma, továbbá a nyerés ténye és időpontja. 

A főnyeremény nyertesének azonosítása céljából a Szervező jogosult a nyertes személyazonosításra alkalmas 

okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) megtekinteni. 

 A Játékosok részvételükkel elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.  

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján 

történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, vagyis a 

Bizalomkártyaszám és a személyes adatok önkéntes feltöltésével adja meg, a jelen tájékoztatóban adott 

tájékoztatás alapján. 

A Játékos adatainak feldolgozását kizárólag a sorsolás lebonyolításával kapcsolatosan a Lebonyolító, azaz az 

A4C Marketing Kft (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) végzi. 

1. A Szervező a Játékosok által megadott adatokat kizárólag a Játék lebonyolítása és dokumentálása 

céljára használja fel. 

2. A nyertes Bizalomkártya tulajdonos adatait, a nevének, kizárólag a lakhely irányítószámának 

feltüntetésével a Szervező a sorsolást követően, az ellenőrzés után nyilvánosságra hozhatja a 

www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon. Ezen kisorsolt Játékos akkor válik nyertessé, amennyiben a 

jelen játékszabály 7. pontjának megfelelően teljesíti az abban foglalt kötelezettségeit. 

3. A nyertes a nyeremény átvételével egyidejűleg egy külön nyilatkozat aláírásával vállalja a részvételt és 

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

anyagok elkészítése során, továbbá a nyeremény átadása során róla készült képfelvétel Szervező általi 

használatához és megjelenítéséhez bármely reklámeszközön, alkalom és módbeli korlátozás, valamint 

külön díjazás nélkül.  

4. Minden a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot Szervező és Lebonyolító a 

Játék lezárását követően, de legkésőbb 2018. április 30-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra 

nem kerülnek felhasználásra, kivéve azon Játékosok esetében, akik az auchan.hu/sorsjegy megadják 

hozzájárulásukat ahhoz, hogy a regisztráció során önkéntesen megadott e-mail címüket az Auchan 

Magyarország Kft. marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából felhasználhassa a 

gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 

1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően. Az adatkezelő a nyertes Játékos beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények 

átvételével kapcsolatos adatokat 2026. december 31-ig őrzi meg. 

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító 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. törvényben 

(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 

http://bizalomkartya.auchan.hu/


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

nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt az auchan@a4c.hu e-mail címen, adattörlés/módosítás 

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

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

A Játékos továbbá az Info. tv-ben 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 tett írásbeli nyilatkozattal, illetőleg a borítékon „Bizalomkártyával önre 

is rátalál a szerencse! - adatvédelmi kérelem” megjelöléssel, a kezelt személyes adatairól az Info. törvényben 

foglaltaknak megfelelően tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, 

zárolását. 

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

kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 

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

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 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 is 

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

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

A Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz bejelentette. 

 

11, Egyebek: 

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatók. 

A kommunikációs anyagokon használt nyereményfotók csak illusztrációk. 

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a 

Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás (pl. a nyertes szelvény 

beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak 

felelősséget. 

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 Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet vagy 

telefonszámot kell használnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, 

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.  

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

döntése az irányadó. Az előírttól eltérő formátumú beküldések elbírálásának jogát a Szervező fenntartja. 

A Játékban nem lehetséges a harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím/telefonszám megadásával részt 

venni. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók/telefonszám használat jogosultságából fakadó esetleges 

károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes 

mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó 

esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.  
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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. 

 

Budapest, 2018. február 15. 

 

           Szervező 


