
„Kérje online akciós katalógusunkat és 
nyerjen okostelefont!” elnevezésű játék 

hivatalos játék-, és adatkezelési 
szabályzata 

 

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-

165237) (a továbbiakban: Szervező) „Kérje online akciós katalógusunkat és nyerjen 

okostelefont!” elnevezésű Játékot (a továbbiakban: Játék) szervez az alábbi 

szabályok szerint. 

 

1. A Játék rövid leírása 

A játékban 3 db Huaweii P9 Lite (2017) okostelefont nyerhetnek azok a Résztvevők, 

akik a játék weboldalán vagy áruházi hoszteszeinknél feliratkoznak a Szervező 

hírlevelére és megadják az alábbiakban részletezett adataikat. 

 

2. A Résztvevők 

 

2.1. A Játékban minden, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 életévét betöltött, 

önállóan cselekvőképes személy részt vehet, aki a jelen részvételi szabályzatban (a 

továbbiakban: Részvételi Szabályzat) a Játékban való részvételhez szükségesként 

meghatározott feltételeket teljesíti és az itt írtakat teljes körűen elfogadja (a 

továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők). 

2.2. A játékban nem vehetnek részt a Szervező marketing osztályán dolgozó 

alkalmazottai és közeli hozzátartozói. 

  

2.3. A Játékban való részvétel együttes feltétele: 

https://www.auchan.hu/termekek/reszletek/muszaki-cikkek/foto-es-kommunikacio/p9-lite-2017-kartyafuggetlen-okostelefon-6


2.3.1. Résztvevő megadja nevét, érvényes email címét (a továbbiakban: Email cím 

megadás) és lakcímének irányítószámát (továbbiakban irányítószám), illetve 

opcionálisan megadhatja Bizalomkártyájának vagy Auchan kártyájának számát az 

alábbi elérhetőségen, a www.auchan.hu/jatek,  vagy áruházi hoszteszeinknél, és 

ezzel előzetesen és önként hozzájárul, hogy a Szervező reklám célú üzenetekkel 

megkeresse, melyről bármikor, leiratkozhat az emailek alján lévő link segítségével. 



2.4. A Játékban egy személy csak egy alkalommal vehet részt. 

 

2.5. A Résztvevők a Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadják a jelen részvételi 

szabályzat (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) rendelkezéseit és a 11. pontban 

lévő Adatvédelmi Szabályzatot. A Játékban való részvétel önkéntes és a teljes 

Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

 

3. A Játék időtartama 

  

3.1. A Játék 2017. szeptember 7-től 2017. szeptember 30-ig tart. 

  

3.2. A Játék időtartamát a Szervező jogosult egyoldalúan meghosszabbítani. 

  

4. A Játék lebonyolításának szabályai 

  

4.1. A Szervező azon név, Email cím és irányítószám megadások után, amelyek 

tekintetében a fenti 2.1. pontban foglalt feltétel teljesül, 2017. október 2. napján 

nyereményeket (a továbbiakban: Nyeremények) sorsol ki. 

  

4.2. Kisorsolásra kerülő Nyeremények: 

        3 db Huaweii P9 Lite (2017) okostelefon  

 A nyeremény kézpénzre vagy más nyereményre nem váltható, és át nem ruházható. 

http://www.auchan.hu/jatek
https://www.auchan.hu/termekek/reszletek/muszaki-cikkek/foto-es-kommunikacio/p9-lite-2017-kartyafuggetlen-okostelefon-6


4.3. Egy név,  email cím és   irányítószám megadása után csak 1 Nyeremény vehető 

át. Egy Résztvevő csak egy nyeremény megnyerésére jogosult. 

  

4.4. A Nyeremények kisorsolására a Játék időtartamát követően utólag, 2017. október 

2. napján 11 órakor kerül sor a Szervező központi irodájában, tanuk jelenlétében, 

melyről jegyzőkönyv készül. A sorsolás a fenti 2.1. pont szerinti feltételeket teljesítő 

név, Email cím és irányítószám megadások alapján számítógépes nyilvántartásból 

történő véletlenszerű, gépi sorsolással történik. A sorsolás során 3 db nyertes és 3 db 

tartalék nyertes is kisorsolásra kerül. Tartalék nyertesek a kisorsolás sorrendjében 

jogosultak az eredetileg kisorsolt, de határidőig nem jelentkező nyertesek helyére 

lépni. 

  

5. A kisorsolt Nyerteseket a Szervező az Email cím megadás során megadott e-mail 

címen értesíti a sorsolást követő 3 munkanapon belül. 

  

6. A Nyeremény átvétele előzetes időpont és helyszín-egyeztetést követően a 

Szervező bármelyik Auchan Áruházában, a nyertes személyét igazoló okmányok 

felmutatásával, átvételi elismervény ellenében lehetséges. 

  

7. Szervező a kisorsolt Nyereményt az értesítő e-mail elküldést követő 20 (húsz) napig 

őrzi, ezt követően annak átvételét már nem biztosítja, ez esetben a tartalék nyertes lép 

az eredetileg kisorsolt nyertes helyére. 

  

8. Szervező a Nyereményeket jótállási jeggyel, valamint használati és kezelési 

útmutatóval adja át, a termékek használati utasításának be nem tartásából eredő 

következményekért nem vállal felelősséget. 

  

9. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Részvételi Szabályzatnak nem 

megfelelő személyeket a Játékból kizárja, illetőleg részükre a Nyeremény átadást 

megtagadja. 



  

10. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Részvételi Szabályzatot bármikor 

megváltoztassa – a Játék időtartamának meghosszabbítását is beleértve -, amely 

változásokról minden esetben haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket 

a www.auchan.hu/jatek weboldalon. 

 

11. Adatvédelmi Szabályzat 

11.1. A Játék során beérkező adatokat (Név, Email cím, Lakcím irányítószám, 

opcionálisan megadott Bizalomkártya vagy Auchan kártya szám) a Szervező kezeli és 

3. félnek nem adja tovább. 

11.2. A Játékban való részvétellel a Résztvevő előzetes és önkéntes hozzájárulását 

adja, hogy Szervező a Játék során megadott adatait kezelje, és az adatai 

felhasználásával reklámcélú üzenetet küldjön a Résztvevő számára. Szervező 

egészen addig küldhet reklámcélú üzeneteket, amíg Résztvevő nem kéri adatainak 

törlését az info@auchan.hu email címre küldött elektronikus levelével, vagy nem kattint 

a hírlevelek alján található leiratkozás linkre. 

11.3. A Játékban Résztvevők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és 

elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint 

tudomásul veszik, hogy: 

11.3.1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott 

önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Résztvevő a hozzájárulást az adatkezelés 

tekintetében a Játékban való részvétellel, a regisztráció során megadott, illetve a 

személyes adatok önkéntes megadásával adja meg, 

11.3.2. A szervező a Nyertesek nevét és lakhelyének irányítószámát nyilvánosságra 

hozhatja a Játék oldalán legkésőbb 2017. október 15-ig, 

11.3.3. A Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatokat (név, 

Email cím) az adatkezelő emailes, reklám célú megkeresésre felhasználhatja, amíg a 

http://www.auchan.hu/
mailto:info@auchan.hu


Résztvevő nem kéri adatainak törlését, vagy le nem iratkozik a reklám célú elektonikus 

levelek alján található leiratkozás link segítségével. Vagyis minden Résztvevő a 

regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet email címet, 

irányítószámot és az opcionálisan megadható Bizalomkártya számot marketingcélú 

felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi az Auchan Magyarország 

Kft. számára 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 Résztvevők adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és 

átvételével kapcsolatos adatokat 2025. december 31-ig őrzi meg. 

A Résztvevő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) 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, vagy a www.auchan.hu hírlevél 

menüpontjában tett írásbeli nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel, illetőleg a 

hírlevél küldéssel szemben, kérelmezheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, 

zárolását, illetőleg a kezelt személyes adatairól az Info. törvényben foglaltaknak 

megfelelően tájékoztatást kérhet. 

Az adatok az adattulajdonos (Résztvevő) 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 Info törvény tartalmazza, amely 

szerint a Résztvevő kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok 

kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a 



Résztvevők, 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 Résztvevő tudomásul veszi, hogy 

adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, 

mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Résztvevő részvételét. 

A Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Az 

adatkezelő 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 Résztvevő 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.  

Budaörs, 2017.09.07. 

Auchan Magyarország Kft. 


