Kulcs az új lakásodhoz! elnevezésű nyereményjáték
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1, A játék szervezője:
Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező” „Kulcs az új
lakásodhoz!!” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez a magyarországi Auchan
áruházak Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára.
2. A Játékban résztvevő személyek:
A Játékban valamennyi nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú,
Bizalomkártyával, vagy Auchan kártyával – a továbbiakban Bizalomkártya - rendelkező személy jogosult
részt venni, akik a Bizalomkártya programba regisztráltak, mobil telefonszámukat és/vagy e-mail címüket
megadták/vagy a jelen Játék tartama alatt megadják, továbbá saját névre szóló Bizalomkártyával
rendelkeznek, és azt használják pontgyűjtésre – a továbbiakban „Résztvevő, illetve Résztvevők”.
3. A Játék időtartama:
A Játék 2018. május 2. üzlet nyitásoktól – 2019. március 31. üzlet zárásokig tart.
A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie.
A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlások a Játékhoz szükséges kalkulációban nem vesznek részt.
4. A Játékban való részvételi jogosultság, a részvétel menete:
Minden Résztvevő, aki a Játék időtartama alatt bármelyik 6 hónapban havonta legalább 30 000 Ft azaz
harmincezer Ft összértékben saját névre szóló Bizalomkártya használatával vásárol bármelyik magyarországi
Auchan áruházban, az Auchan Online Áruházban és az Auchan töltőállomásokon (üzemanyagot vagy a
shopban terméket) jogosultságot szerez a nyeremény-sorsoláson való részvételre.
A Szervező 2018. szeptember hótól havonta kimutatást küld minden Bizalomkártya tulajdonosnak pontjai
számáról és értékéről. Amennyiben a Résztvevő a Bizalomkártya regisztrációja során hozzájárult reklám célú
tájékoztatás küldéséhez, úgy a Szervező arról is tájékoztatást ad, hogy aktuálisan hány hónapban teljesült a
részvétel feltételeként meghatározott összérték.
A Szervező a Játék lezárultát követően leválogatja azokat a Bizalomkártyákat, amelyek a fenti feltételeknek
megfeleltek és ezek közül sorsol – a továbbiakban „Jogosult Bizalomkártya”.
A sorsoláson minden, a Jogosult Bizalomkártya kizárólag egyszeres eséllyel vesz részt.
A Játékban a pénztársoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.
5. Sorsolás
A sorsolásra 2019. április 17-én 13 órakor az Auchan Magyarország Kft. központi irodájában (2040 Budaörs,
Sport u. 2-4.) gépi sorsolásos módszerrel, közjegyző jelenlétében kerül sor.
6. A Nyeremény, illetve annak átadásának feltételei
6.1. A sorsoláson a Jogosult Bizalomkártyák közül egy nyertes Bizalomkártyaszámot sorsol ki a Szervező,
amelynek birtokosa – a továbbiakban a Nyertes - ezzel jogosulttá válik a Budapest IV. kerületi, Metrodom
Panoráma „A” lakóparki épületben egy új építésű, hozzávetőlegesen 32.000.000 Ft értékű, 3 szobás
társasházi öröklakásra – a továbbiakban Ingatlan.
Az Ingatlan a jelen Játékban a Szervező együttműködő partnerének, a Metrodom Kft. (1095 Budapest, Mester
u. 83/C) tulajdonában álló Metrodom Invest Kft. (székhely: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. ;
cégjegyzékszám: 10-09-035499) – a továbbiakban METRODOM - beruházásában és a Metrodom Építő Kft.
(székhely: 1095 Budapest Mester utca 83/A. földszint Ü1.; cégjegyzékszám: 01-09-289262) kivitelezésében
épül, műszaki átadása várhatóan 2019. február 28-ig megtörténik.
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6.2. A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a Nyertest a Bizalomkártya regisztrációkor
megadott e-mail címen, vagy telefonszámon, és időpontot egyeztet vele annak érdekében, hogy az általa
megjelölt áruház vevőszolgálatán bemutathassa Bizalomkártyáját és megtörténhessen azonosítása.
6.3. A nyertes Bizalomkártyaszám birtokosa csak abban az esetben válhat Nyertessé, ha a kisorsolt
Bizalomkártyaszámhoz tartozó Bizalomkártya az általa 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.
6.4. Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem jelentkezik Bizalomkártyájával a Nyertes
a kiválasztott, vagy bármely más áruház vevőszolgálatán, úgy a 7. pont szerinti tartaléknyertes kerül
bevonásra.
6.5. 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.
6.6. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve
a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
6.7. Az Ingatlan, mint nyeremény átadásának feltétele az, hogy a Nyertes a Szervező által előkészített
valamennyi, a nyereményre, illetve annak átadására vonatkozó szerződést megkösse, így többek között aláírja
a METRODOM-mal és/vagy a Szervezővel a tulajdon-átruházási szerződést is, továbbá, hogy az Ingatlant
magában foglaló lakóház végleges (jogerős) használatbavételi engedéllyel rendelkezzen. Az Ingatlan ezt
követően kerül a Nyertes tulajdonába, illetve a METRODOM ezt követően tudja azt a Nyertes birtokába adni.
A nyeremény a birtokba adással minősül átadottnak.
6.8. A Nyertes továbbá legfeljebb 1.300.000 Ft összegre való jogosultságot is nyer a vagyonszerzési illeték
kifizetéséhez. Ezt az összeget a Szervező, azaz az Auchan Magyarország Kft. vállalja megfizetni, vagyis azt a
Nyertes helyett fizeti meg annak kiszabását követően átutalással az illetéket kiszabó hatóságnak a határozatban
szereplő számlájára,
6.9. A Nyertes keresztneve és lakcímének irányítószáma - a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést
követően a https://auchan.hu/lakas, illetve a https://bizalomkartya.auchan.hu oldalon elérhetővé válik és ott a
nyeremény kisorsolását követő 15 napig látható.
6.10. 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, a Játék, valamint a METRODOM honlapján, illetve a Szervező egyéb közösségi oldalain (pl.
Facebook, belső kommunikációs oldalon, Linkedin).
6.11. A Szervező és a METRODOM fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Ingatlant magában foglaló
lakóház a sorsolás időpontjáig nem rendelkezik végleges (jogerős) használatbavételi engedéllyel, úgy a
használatbavételi engedély véglegessé válásáig (jogerőre emelkedéséig) ideiglenesen egy a METRODOM
egyéb beruházásában épült 2 szobás másik ingatlan bérleti jogát biztosítsák, melynek költségeit a
METRODOM viseli
6.12. Az Ingatlannal kapcsolatos garanciát a METRODOM vállal, azért a Szervező felelősséggel nem tartozik.
7. Tartaléknyertesek
A sorsoláson további 10 db tartaléknyertes Bizalomkártyaszám 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
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valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel), úgy
elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő kisorsolt Bizalomkártyaszám 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 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
Résztvevőre nézve jogvesztő.
8. 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.
9. Információ a Játékról:
A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán:
https://auchan.hu/lakas és a https://bizalomkartya.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak
vevőszolgálatain.
10. 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,.”) rendelkezései szerint kezeli.
A Játékban kezelt adatok: Bizalomkártyaszám, e-mail cím és vagy mobiltelefonszám annak függvényében,
hogy a Résztvevő mit adott meg a Bizalomkártya regisztráció során.
Az adatok kezelésének jogalapja: a Résztvevőnek a Bizalomkártya regisztráció során adott írásbeli önkéntes
hozzájárulása.
A Nyertes és a tartaléknyertesek adatait továbbá a Játékhoz kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése
érdekében az adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kezeli.
Az adatkezelés időtartama: a Játék adminisztrációja céljából kezelt személyes adatokat a Játék lezárását követő
90 napon túl a Szervező a továbbiakban nem kezeli, azokat az adminisztrációs felületéről törli.
Az adatokat kizárólag az Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság Bizalomkártya osztályának
munkatársai kezelik.
A Résztvevő jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
A Résztvevő az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Szervező elérhetőségeinek
bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés
jogszerűségét nem érinti. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy hozzájárulás visszavonása egyben a Játékból
való kizárással jár, amennyiben a Szervező adatait hozzájárulás hiányában tovább nem kezelheti.
A Résztvevő tájékoztatást kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a
lehetőséget is, hogy a Résztvevő elkérje a vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérheti adatai
helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérheti bármely adatuk
törlését (ezt a Szervező megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez
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szüksége van), kérheti az adatkezelés korlátozását (ha pl. a Résztvevő vitatja az adatok pontosságát, vagy
jogellenes adatkezelés esetén a Résztvevő ellenzi az adatok törlését), illetve gyakorolhatja
adathordozhatósághoz való jogát is (azaz kérheti a rá vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére
történő továbbítását).
A Résztvevő a kérelmét a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén benyújthatja. A Résztvevő tudomásul veszi,
hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az
adatok hiányában nem tudja biztosítani a Résztvevő részvételét. A Szervező minden esetben a jogszabályi
határidőn belül válaszol a Résztvevő jogainak gyakorlása céljából intézett megkeresésekre, amely jelenleg 25,
de 2018. május 25-től 30 nap.
Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs,
Sport utca 2-4; e-mail: bizalomkartya@auchan.hu. Az adatok az adattulajdonos (Résztvevő) előzetes
tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a
jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Résztvevőnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Szervezővel, és amennyiben ez
nem vezet eredményre, vagy a Résztvevő ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a
bíróság soron kívül jár el, és a Résztvevő dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1
391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu.
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.
A jelen Játékszabályzat a 2018. május 2-i Játékszabályzat helyébe lép.

Budapest, 2018. 09. 11.
Auchan Magyarország Kft.
Szervező
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