JÁTÉKSZABÁLYZAT
Állati rekordok - Nyerőkártya
1. A játék neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által
megrendezésre kerülő és szervezett, „Állati rekordok – “Nyerőkártya” nevű nyereményjátékra
(továbbiakban Játék), az alábbi feltételekkel.
2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy,
aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben
a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője
járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt a SPAR tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk.
szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban
való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül
elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja
el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból
automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen
Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a
hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. A Játék leírása, menete, nyertesek
A Játékban azon Játékosok vesznek részt, akik maradéktalanul megfelelnek a 2. pontban
meghatározott személyi feltételeknek és az Állati rekordok hűségpromóció időtartama alatt legalább
3000 Ft értékben vásárolnak bármely terméket, vagy extra matricacsomagot érő terméket vásárolnak
bármely SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és/vagy SPAR market üzletben. A játékban a SPAR
express üzletek nem vesznek részt!
Minden elköltött 3000 Ft után, 1 db, 5 matricát tartalmazó zöld matricacsomagot kap a játékos. (ezzel
párhuzamosan, minden héten meg lesz hirdetve néhány olyan termék, melyek megvásárlása esetén a
felhívásban szereplő egy vagy több extra zöld matricacsomag jár).
A promócióban résztvevő zöld matricacsomagok között 25 db-ban, az 5 db matrica helyett 4 db
matrica és 1 db nyerőkártya található, mely nyerőkártyával a játékos azonnali nyereményre jogosult.

4. A Játék időtartama
A játék 2016. március 10. napján az egyes résztvevő áruházak pénztárnyitásától – ami eltérő lehet 2016. május 4.-ig, az Állati rekordok hűségpromóció végéig tart. Az áruházak nyitvatartási ideje eltérő
lehet.
5. Nyeremények
25 db, egyenként 100 000 Ft értékű SPAR utalvány (élelmiszer vásárlás esetén érvényes)
A nyeremény készpénzre nem váltható, értékéből pénz vissza nem adható, másra át nem ruházható.
A nyereményátvétel feltétele az eredeti nyerőkártya megléte és bemutatása!
Kizárólag eredeti és sérülésmentes nyerőkártyát áll módunkban elfogadni. Az elvesztésből és/vagy
sérülésből fakadó következményekért a SPAR-t felelősség nem terheli. A nyereményre az jogosult,
akinek a nyerőkártya a birtokában van és azt bemutatja.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
a neki küldött üzenetre 90 napon belül nem válaszol;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;
jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A nyereményt terhelő személyi jövedelemadót és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a SPAR viseli.
7. Nyertesek értesítése, nyeremények kézbesítése
A nyertesek a nyerőkártyáról értesülnek a nyertesség tényéről. A kártya hátoldalán található,
betűkből és számokból álló 8 jegyű egyedi kód segítségével tudja megadni az adatait a nyerőkártyán
feltüntetett lehetőségek egyikén, legkésőbb 2016.06.30-ig. Az adatok megadása önkéntes, azonban a
nyeremény átvételéhez elengedhetetlen,.
Hibásan megadott vagy valótlan – érvényes hatósági igazolvánnyal nem igazolt - adatok esetén a
játékos nem jogosult a nyereményre.
A nyeremény átadását megelőzően ellenőrzésre kerül a jelen játékszabályzatban meghatározott
feltételek fennállása. Az eredeti és sérülésmentes nyerőkártya meglétének ellenőrzése után – ami
történhet személyes bemutatással vagy a Szervező részére ajánlott küldeményként való elküldéssel - a
nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyerteseknek az általuk megadott magyarországi címre. Az
adatok megadásának legkésőbb 2016.06.30-ig meg kell történnie, különben a nyertes nem jogosult a
nyereményére és az nem követelhető a SPAR-tól. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg, az
értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek
együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a
nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen
felelősség nem terheli.
A nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. Játékos a játékban való részvétellel
feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul az így készült felvételek SPAR általi felhasználásához, alkalom
és módbeli korlátozás, továbbá külön ellentételezés nélkül.
8. A SPAR felelőssége
A SPAR a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek a nyereményt az általa
hibásan valótlanul vagy tévesen feltüntetett személyes adatai miatt nem lehet átadni, vagy a részt
vevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat valamely feltételének. A téves vagy
szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a SPAR-t felelősség nem terheli. A nem eredeti,
megrongált, rosszul olvasható nyerőkártya ellenében a nyeremény nem adható át. A játék résztvevői
a részvétellel elfogadják a jelen szabályzatot és hozzájárulnak a személyes adataik jelen szabályzat 9.
pontja szerint történő kezeléséhez. A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy
hiányos adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy
törvényes képviselő nélküli játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton
e-mailen keresztül elküldött értesítésnek vagy a nyereménynek neki fel nem róható elvesztéséből,
jogosulatlan általi átvételéből egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak
késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet
problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk
tekintetében. SPAR a nyeremény utalvány átadására vállal kötelezettséget, a nyerőkártya vagy később
a nyeremény utalvány elvesztése, elhagyása, ellopása, sérülése esetére SPAR kizárja a feleleősségét, a
nyerőkártya vagy a nyeremény utalvány utóbb nem pótolható. Sem a nyerőkártya, sem a nyeremény
utalvány készpénzre nem váltható, értékéből pénz vissza nem téríthető. A nyeremény utalványok
beváltásának egyéb feltételeit az utalványok tartalmazzák.
9. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A SPAR a regisztráció
során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során
szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR
maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait,
az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen
játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és
kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az Adatkezelési
Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék
során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital

Kft. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével –
a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel
közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten
hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a
játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A SPAR bármikor
lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje
azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060
Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a
2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi
biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) A SPAR fenntartja
a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló
okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék
időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a
Résztvevőket a http://www.allatirekordok.hu weboldalon, továbbá a résztvevő áruházakban.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2016. március 10.

