
E-KUPON JÁTÉK 

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

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

szabályzatban leírt játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát. 

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

„Ekupon”elnevezéssel 

sorsolásos nyereményjátékot - a továbbiakban „Játék” - szervez Auchan 

Bizalomkártyával rendelkező kiemelt ügyfelei számára. 

2. A Játék időtartama 

A Játék 2016. szeptember 26-tól – 2016. október 13-ig tart. 

3. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság 

A Játékban az a fogyasztó jogosult részt venni, 

- akit az Auchan Magyarország Kft. e-mailben megkeres, és 

- aki a www.auchan.hu/tesztvasarlas weboldalon regisztrál az Auchan Magyarország Kft. online 

áruházában történő teszt jellegű vásárlásra, 

- aki létrehozza az Online Áruházban történő vásárláshoz saját felhasználói fiókját, illetőleg 

- aki a Játék időtartama alatt legalább egy alkalommal, legalább 5.000 Ft értékben vásárol az Auchan 

Magyarország Kft. online áruházában, és a vásárlás során akár pontgyűjtéshez, akár fizetéshez 

használja Auchan Bizalomkártyáját. 

4. A Játékban való részvétel menete: 

A Játék időtartama során a fogyasztónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a 

http://www.auchan.hu/tesztvasarlas weboldalon a neve, e-mail címe és Bizalomkártya száma 

megadásával. 

Tájékoztató e-mailt fog kapni a felhasználónevével és jelszavával, mellyel csak az oldal 

láthatóságához 

kap jogosultságot. Ezt követően az online.auchan.hu url címen létre kell hoznia felhasználói fiókját a 

Játékban való részvételhez előírt vásárláshoz. 2016. szeptember 26. és október 13. között legalább 

egy alkalommal legalább 5.000 Ft értékben választhat ki az Auchan Magyarország Kft. Online Áruháza 

oldaláról terméke(ke)t, amely(ek) kifizetésekor Bizalomkártyájára is pontot gyűjt, vagy arról pontot 

használ fel. 

A rendelésre és fizetésre az online vásárlásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

rendelkezései az irányadók. 



5. Sorsoláson való részvétel 

A sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik a 3. pontban foglalt feltételeknek mindenben 

megfeleltek. 

6. A Nyeremények sorsolása 

Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

1 db 50.000 Ft, mely 5*10.000 Ft értékű kupont jelent a felhasználói fiókhoz rendelve 

1 db 40.000 Ft, mely 4*10.000 Ft értékű kupont jelent a felhasználói fiókhoz rendelve 

1 db 30.000 Ft, mely 3*10.000 Ft értékű kupont jelent a felhasználói fiókhoz rendelve 

értékű E-kupont sorsol ki a Szervező, melyet 2016. december 31-ig vásárolhatnak le az Online 

áruházban a nyertesek. 

A nyertesek e-mailben kapják meg az Online áruházban felhasználható E-kuponokat. 

7. A nyeremények felhasználása 

Egy vásárlás keretén belül legfeljebb egy darab 10.000 forint értékű kupon használható fel. 

Amennyiben a kupon értéke meghaladja a kosárban található termékek árát, úgy a fennmaradó 

összeget 

a felhasználó elveszti. 

A kupon használata során 1 db termék ára maximálisan 1 Ft értékig csökkenthető. 

A kupon csak a termékek árából biztosít kedvezményt, a kiszállítási szolgáltatási díjból nem. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók. 

8. A Sorsolás időpontja 

A sorsolás időpontja: 2016.10.14 délelőtt 10:00 óra. 

A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor, gépi sorsolásos módszerrel. 

9. Egyéb 

A Szervező a nyertesek névsorát minden Játékosnak e-mailben elküldi. 

10. Adók és közterhek 

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

vállalja. 

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

(Adatvédelmi Szabályzat) 

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, a Játékos Bizalomkártyájának száma, 

továbbá a nyertes Játékosok esetében az esetleges adók, más közterhek Szervező általi 

megfizetéséhez 

kapcsolódó esetleges további adatok. 

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik, hogy: 

 

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

illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg, 

 

dokumentálása céljára, és kizárólag addig kezeli, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. 

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

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

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. 

A Játékos az Adatvédelmi Törvényben meghatározott módon és esetekben korlátozás és indokolás 

nélkül, valamint ingyenesen kérheti az Auchan Magyarország Kft, (2040 Budaörs Sport u. 2-4, 

Marketing osztály) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy az Auchan áruházak vevőszolgálatain, 

vagy 

info centerében (info@auchan.hu) e-mail címen, adatvédelmi kérelem megjelöléssel kérelmezheti 

személyes adatainak törlését, helyesbítését, zárolását, illetőleg a kezelt személyes adatairól az 

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

továbbiakban: Info. tv.) foglaltaknak megfelelően tájékoztatást kérhet. 

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. 

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

problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A 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. 

Budaörs, 2016. augusztus 11. 

Auchan Magyarország Kft. 

Szervező 


