
„Nyerj varázslatos ajándékokat Harry Potter-rel” NYEREMÉNYJÁTÉK  

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA 

 Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) mint „Szervező” Harry 

Potter játékfigurák és matricák gyűjtéséhez kapcsolódó „Nyerj varázslatos ajándékokat Harry 

Potter-rel” nyereményjátékot szervez a magyarországi Auchan áruházakban és az Auchan online 

áruházában vásárló és Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára – a továbbiakban „Játék”. 

 

1. A játék szervezője: Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.  

2. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban valamennyi nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú, 

Bizalomkártyával, vagy Auchan kártyával – a továbbiakban Bizalomkártya - rendelkező személy – a 

továbbiakban „Résztvevő, illetve Résztvevők” jogosult részt venni az 5. pontban meghatározott 

feltételekkel.  

3. A Játék időtartama 

● A Játék 2020. augusztus 13-tól 2020. október 14. 23:59-ig tart -  Szervező eddig az időpontig 

bezárólag fogja ellenőrizni a részvételi feltételek teljesülését (matrica+adatkezeléshez történő 

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

4. A Nyeremény 

● Mind a 24 áruházban 3 nyertest sorsolunk ki. A nyeremények:  

●                 Aranycikesz - csomag: 

Harry Potter könyv szett (7 könyv)  

Wow Stuff márkájú Varázslómester fényfestőpálca 

Story shop márkájú Griffendéles táska 

 

●                 Kvaff - csomag: 

Harry Potter könyv szett (7 könyv)    

Wow Stuff márkájú Láthatatlanná Tévő Köpeny 

Story Shop márkájú Griffendéles tornazsák 

 

●                 Gurkó - csomag: 

Harry Potter könyv szett (7 könyv)    

Wow Stuff márkájú Nimbus 2001 toll 

 

● Minden Bizalomkártya-szám csak egyszer kerülhet sorsolásra, minden Résztvevő csak egy 

ajándékcsomag megnyerésére jogosult. 

 

5. A Játékban való részvétel feltételei 

A Játékban az a Résztvevő vehet részt, aki 



- a Bizalomkártya programba regisztrált, saját névre szóló Bizalomkártyával rendelkezik, vagy a 

Játék tartama alatt regisztrál, 

- a Játékba történő jelentkezés során megismeri és tudomásul veszi a megfelelő négyzetre történő 

kattintással az Adatkezelési tájékoztatót, valamint a jelen Játékszabályzatot, 

- az Auchan áruházakban, vagy az Auchan online áruházában (https://online.auchan.hu) egy vásárlás 

során legalább 5.000 Ft értékben vásárol, és ezzel Harry Potter matricákat gyűjt, továbbá 

- 2020. október 14. 23:59-ig a https://auchan.hu/varazslat oldalon megadja Bizalomkártyája 13 

számjegyű azonosítóját, e-mail címét  

- minél többször/többet vásárol a Szervező online, vagy offline áruházában egy játékos, annál 

nagyobb esélye van megnyerni a nyereményeket. Azaz ahány Harry Potter matricát gyűjt össze a 

vásárló, annyiszor kerül bele a neve a "Tűz Serlegébe". Pl: Ha valaki 10 matricát gyűjt a promóció 

ideje alatt, akkor az ő neve 10-szer fog bekerülni a sorsolásba. 

- továbbá rákattint a „Szeretnék játszani!” gombra – ezzel jön létre a regisztráció. 

A feltételek együttesen teljesítendőek, legkésőbb a Játék utolsó napjának 23:59 percéig. 

Amennyiben a Regisztráció során megadott e-mail cím eltér a Bizalomkártya regisztrációkor megadott 

e-mail címtől, úgy a Szervező informatikai rendszere a Játékhoz megadott e-mail címre írja felül a 

Játékos által megadottat. Ha a Játékos a Regisztráció során megadott e-mail címét kívánja megtartani, 

úgy azt a Szervező áruházainak vevőszolgálatin, vagy az  info@auchan.hu e-mail címen 

kezdeményezheti.  

 

Az Auchan töltőállomásokon történő vásárlások a Játékban nem vesznek részt. 

 

6. Sorsolás 

A sorsolás 2020. október 22-én, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 3. fsz. 2.) központi 

irodájában egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, közjegyző 

jelenlétében, melyet a Szervező online közvetítés keretében fog követni.  

A sorsolásban azok a Bizalomkártya-számok vesznek részt, amelyeknek birtokosai a részvételi 

feltételeknek mindenben megfeleltek. 

A Sorsolásban a technikai közreműködéssel a Szervező az A4C Marketing Kft–t veszi igénybe, aki a 

Játékszabályzathoz tartozó Adatkezelési tájékoztató szerinti adatfeldolgozónak minősül. 

7. A Nyeremény, illetve annak átadásának feltételei 

7.1. A sorsoláson a Jogosult Bizalomkártyák közül Áruházanként három nyertes Bizalomkártya-számot 

sorsol ki a Szervező, amelynek birtokosa – a továbbiakban a Nyertes - ezzel jogosulttá válik a 

Nyereményre. 

7.2. A nyerteseket a sorsolás alkalmával áruházhoz kötjük - annak az áruháznak az adatbázisába fog 

bekerülni - annak megfelelően, hogy melyik áruházban gyűjtötték a legtöbb matricát. A Nyertesek 

nyereményüket az adott áruház vevőszolgálatán vehetik át a sorsolástól számított 8 napig. Amennyiben 

a nyeremények kiosztásának idején a pandémiás helyzet indokolja, azokat a nyertes e-mailen történő 

értesítését, és a postázási adatok bekérését követően postán kiküldjük, melyek átvételét a postai 

tértivevény igazolja. A nyeremény átvételére a pályázaton résztvevő Bizalomkártya tulajdonosa 

jogosult. 

7.3. A játékban az Auchan munkatársai is részt vehetnek. 

7.4. A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a Nyertest a Játékban megadott e-mail 

címen, és időpontot egyeztet vele annak érdekében, hogy a 7.2. pontban megjelölt áruház 

vevőszolgálatán bemutathassa Bizalomkártyáját és megtörténhessen azonosítása. 

https://online.auchan.hu/
https://auchan.hu/harrypotter
mailto:info@auchan.hu


7.5. A nyertes Bizalomkártya-szám birtokosa csak abban az esetben válhat Nyertessé, ha a kisorsolt 

Bizalomkártya-számhoz tartozó Bizalomkártya a 7.2. pontban megjelölt áruház Vevőszolgálatán 

személyesen bemutatásra kerül a személyazonosság és a lakcím igazolása mellett. A személyazonosság 

igazolására szolgáló okmányban (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) szereplő névnek meg kell 

egyeznie a Bizalomkártyán szereplő névvel. Az igazoló okmányokat a Szervező nem fénymásolja le, az 

azon szereplő adatokat nem rögzíti, azokat csupán adategyeztetés, és a magyarországi lakcím 

ellenőrzése céljából tekinti meg. 

7.6. Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem jelentkezik Bizalomkártyájával a 

Nyertes a kijelölt, vagy bármely más áruház vevőszolgálatán, úgy a 8. pont szerinti tartaléknyertes kerül 

bevonásra. 

7.7. 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 Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező 

döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 

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

illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. 

7.9. A Nyertes keresztneve és Bizalomkártyája utolsó 4 számjegye - a sorsolást és a Szervező általi 

érvényesítést követően a https://auchan.hu/varazslat, illetve a https://bizalomkartya.auchan.hu  oldalon 

elérhetővé válik és ott a nyeremény kisorsolását követő 15 napig látható.  

A Szervező továbbá a Játékban megadott e-mail címükre küldött levélben tájékoztatást ad a Nyertesről  

- az előzőek szerinti adatainak feltüntetésével - minden Résztvevőnek. 

7.10. A Nyertes hozzájárulása esetén, amelyet a sorsolást követően adhat meg egy kifejezetten erre 

vonatkozó írásbeli nyilatkozatban, a Szervező jogosult róla fényképfelvételt készíteni és fényképe 

megjelenik az auchan.hu és a Játék honlapján, illetve a Szervező egyéb közösségi oldalain a játék 

Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt módon. 

8. Tartaléknyertesek 

A sorsoláson további, áruházanként 3 db tartaléknyertes Bizalomkártya-szám kerül kisorsolásra, 

amelyek jogosulatlan Nyertes esetén (pl. a kártyatulajdonos nem rendelkezik magyarországi bejelentett 

lakóhellyel) a kisorsolás sorrendjében jogosulttá válnak az eredeti nyertes Bizalomkártya helyébe lépni. 

Amennyiben a Nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik 

magyarországi bejelentett lakóhellyel), úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben 

következő kisorsolt Bizalomkártya-szám tulajdonosa válik Nyertessé. A nyertes és tartaléknyertes 

Résztvevők 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 11.§ (7a), és 23.§ (2) 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 Résztvevőre nézve jogvesztő. 

9. Adók és közterhek 

A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételét 

követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat. 

10. Információ a Játékról 

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

https://auchan.hu/varazslat,  https://bizalomkartya.auchan.hu, és az áruházak Vevőszolgálatán. 

https://auchan.hu/varazslat
https://bizalomkartya.auchan.hu/
https://auchan.hu/varazslat
https://bizalomkartya.auchan.hu/


11. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

A Szervező a Résztvevőknek a Bizalomkártya regisztráció során megadott azon személyes adatait 

kezeli, amelyek a Játék adminisztrációja, illetve a Résztvevőkkel való kapcsolattartás céljából 

szükségesek. A Szervező az adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, így különösen az 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”) és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv,.”) GDPR 

hatálya alá tartozó adatkezelésekre vonatkozó rendelkezései szerint kezeli.  

A Résztvevők a jelen Játékszabályzat mellett kötelesek az Adatkezelési Tájékoztatót is megismerni és 

azt a Játékba történő regisztráció során a megfelelő négyzetre kattintással igazolni.  

12. Egyéb rendelkezések 

A Játék kommunikációs anyagaiban használt nyereményfotók csak illusztrációk. A Játék 

kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért a Szervező nem vállal 

felelősséget. A jelen 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 Résztvevő teljes körű felelősséget vállal. 

A Szervező fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket írásban tájékoztatja. 

 

Budaörs, 2020. 08. 01.  

 

Auchan Magyarország Kft.  

Szervező  

 

 


