„Friesland – A Pöttyös valóra váltja álmait!”
Nyereményjáték
részvételi- és játékszabályzat
1. A FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely és levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 33.; e-mail: kontakt@pottyos.hu ) (továbbiakban: Szervező)
sorsolásos nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez,
melynek lebonyolításával megbízza a Bang Bang Ideas Kft.-t (székhely:
2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf.
341.; e-mail: pottyosaldi@bangbang.hu a továbbiakban: Lebonyolító). A
Nyereményjátékban azok a 10. pontban foglalt feltételeknek megfelelő
természetes személyek (Játékosok) vehetnek részt, akik a Nyereményjáték
(lentebb meghatározott) időtartama alatt a FrieslandCampina Hungária Zrt.
által forgalmazott alábbi márkájú termékek közül (Termék) vásárolnak
legalább:
2 db 6*30g natúr Túró Rudi és/vagy 4*28g tejes Tejsüti multipack
ÉS
1 db Pöttyös Fitt Rudi (almás, natúr) terméket
Egyidejűleg a Termékeket forgalmazó valamely magyarországi ALDI üzletben.
A Játékosok a vásárlást igazoló nyugtán található 11 jegyű AP-kódot (APA
betűk és 8 számjegy), valamint a vásárlás dátumát és pontos időpontját
(év, hónap, nap, óra és perc) (továbbiakban Pályázat) feltöltik a saját nevük,
telefonszámuk, email címük és településük (a lakó- vagy tartózkodási helyként
szolgáló
település)
(továbbiakban:
Profil)
megadásával
a
www.kivansag.pottyos.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Honlap)
található online nyereményoldalra. Abban az esetben pedig, ha a Játékosokat
a jelen Játékszabály alapján nyertesként sorsolják ki (továbbiakban: Nyertes),
úgy a vásárlást igazoló eredeti nyugtát és a Játékszabály 5. pontjában
meghatározott egyéb adatokat megküldik a jelen Játékszabályzatban
meghatározott címre.
Minden blokk feltöltés során a játékos összeállítja karácsonyi kívánságlistáját
egy a promóciós Honlapon megjelenő kívánságlistán. A listán megjelölhető a
választott ajándékaikat napi, heti és főnyeremény kategóriában. A játékosok a
kisorsolt pályázatukkal azon ajándékokat nyerhetik meg az adott sorsoláson,
amelyet megjelöltek a pályázathoz tartozó kívánságlistán.
A Játékban résztvevő ALDI üzletek listája elérhető a www.aldi.hu
weboldalon. A játékban valamennyi magyarországi ALDI üzlet részt vesz.
A Játékban résztvevő termékek listája az 1. sz. mellékletben található. A
Nyereményjátékban részt vevő üzletek listája változhat; az üzletek listáját a
www.aldi.hu weboldalon nyomon lehet követni. Az üzletek körében
bekövetkező bármely módosítás a közzététel időpontjától hatályos.
2. A Nyereményjáték időtartama 2017. november 9. 00:00:00 óra - 2017.
november 22. 23:59:59 óra.
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A határidő a Pályázat beérkezésének határidejét jelenti. Egy Pályázat akkor
tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a
Lebonyolító rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési
időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti
időpontja.
A Játék folyamán egy nyugta csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán
szereplő AP-kód és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes
Pályázatnak, azaz, ha ugyanazzal a blokkal kétszer vagy többször is
regisztrálnak a megadott Honlap felületen, a második, illetőleg többszöri
nevezések kizárásra kerülnek. A nyugta a Játék teljes időtartama alatt az első
beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban és kerülhet kisorsolásra. A
Játékszabályzat 10. pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére
ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor.
A Játékosok kizárólag a saját Profiljukkal vehetnek részt. Amennyiben a
Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a
Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító
mindennemű felelősségét kizárja. A Pályázat beküldésével a Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-,
valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizárnak.
3. A Nyereményjáték során az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Nyerőidőpontokhoz kötött napi nyeremények, naponta 10db, összesen 140
db az alábbiak szerint:
Naponta 5 db Pöttyös bluetooth sapka, összesen 70 db
Ajándék leírása:
Anyaga poliészter
Beépített bluetooth hangszóró:
Stereo hangzás
Blutooth kapcsolat
Akkumulátoros
USB csatlakozás
Naponta 5 db Pöttyös bluetooth sál, összesen 70 db
Ajándék leírása:
Anyaga poliészter
Beépített bluetooth hangszóró:
Stereo hangzás
Blutooth kapcsolat
Akkumulátoros
USB csatlakozás
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Heti nyeremények, hetente 1 db, összesen 2 db az alábbiak szerint:
Maximum 2 darab (nyertesek választásának függvényében) G3 Pro
okosóra Pöttyös menüvel:
Ajándék leírása:
Processzor: MTK2502
Memória RAM: 64MB
Memória ROM: 128MB
Kompatibilis operációs rendszerek: Android, IOS
Kijelzős típusa: Capacitive, IPS
Kijelző felbontása: 240 x 240
SIM kártya foglalat: Micro SIM
Akkumulátor: 380mAh teljesítmény
USB csatlakozás
Hálózati típus: GSM
Frekvencia: GSM850/900/1800/1900MHz
Bluetooth verzió: V4.0
Méretek: 5.10 x 4.30 x 1.30 cm
Súly: 0.0500 kg
Színe fekete
Hívás fogadás/indítás, üzenetküldés
Felvehető hívások
Bluetooth-os telefonhoz csatlakoztatási lehetőség
Hangfelvevő
HD WAV formátumú hang
Értesítő funkció
IPS kapacitív érintőképernyő
Lopásgátló
MP3 & WAV lejátszása és MP4 videólejátszás
Külső SD kártya csatlakoztatási lehetőség
Lépésszámláló és Pulzusmérő
Ébresztő
SIM kártyával, telefonálásra alkalmas
2 darab (nyertesek választásának függvényében) Amazon Kindle
Pöttyös tokkal:
Ajándék leírása:
Kijelző: Amazon 6" kijelző E Ink Pearl™, 167 ppi, 16 színre
optimalizált technológia
Méret: 160 mm x 115 mm x 9.1 mm.
Súly: 161 g.
Memória: 4 GB
Akkumulátor idő: kb. 4 hét.
Töltési idő: 4 óra számítógép USB portján keresztül
Wi-Fi: Támogatja a privát Wi-Fi hálózatot és a hotspotokat amik támogatják a 802.11b, 802.11g, or 802.11n
szabványt
Formátumok: Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF,
MOBI, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP
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Választható főnyeremény: 1 darab (a nyertes választásának függvényében)
Okostelefon ajándékcsomag:
1 db Apple iPhone 8 okostelefon, Pöttyös tokkal:
Ajándék leírása:
Érintőképernyős
SIM kártya típusa: nano-SIM
Processzor típusa A11 Bionic chip 64 bites architektúrával
Belső memória mérete 64 GB
Operációs rendszer iOS
Kijelző mérete 4.7"
Kijelző felbontása 1334 x 750 pixel
Kijelző típusa Multi-Touch LCD-kijelző IPS technológiával
Retina HD-kijelző
Előlapi kamera felbontása 7 MPx
Hátlapi kamera felbontása 12 MPx
Beépített vaku: van
Videofelvétel: van
Maximális video felbontás 3840 x 2160 @ 60 fps
Kommunikációs csatornák
Wi-Fi
NFC támogatás
Bluetooth
Lightning csatlakozó
LTE támogatás (4G)
GPS
Beszélgetési idő: 840 perc
VAGY
1 db Sony Playstation VR csomag, amelynek tartalma:
Ajándék leírása:
1 db Sony Playstation
Típus: Playstation 4 Pro
Belső memória mérete: 1 TB
Wi-Fi Direct: Nincs
Bundle Nem
Csatlakozók: HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth,
Digitális hangkimenet, Fülhallgató kimenet
Támogatott formátumok: Blu-ray, DVD
1 db Playstation VR sisak:
5.7” OLED képernyő
360 fokos látvány
120 képkocka per másodperc
3D audio
1 db szabadon választható kereskedelmi forgalomban
aktuálisan kapható Playstation 4 konzollal kompatibilis játék
A választott játék nem lehet gyűjtői változat.
Csak új játék lehet, használt termékre nem felhasználható
lehetőség.
1 db SENNHEISER GSP 350 gamer mikrofonos fejlhallgató
Műszaki jellemzők
Impedancia: 19 Ω
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Csatlakozó: USB
Frekvenciamenet (Mikrofon): 10 - 15,000 Hz
Frekvenciamenet (fejhallgató): 15 - 26,000 Hz
Hangnyomásszint (SPL): 113 dB
Fülrész: Circum-aural
Kábelhossz Surround Dongle cable: 1.7 m / USB
Hosszabító kábel: 1.2 m
Jelátalakító típusa: Dynamic, closed
Mikrofon
VAGY
1 db Samsung Smart LED televízió:
TV Képernyő típusa: LED
Képátló (cm): 139 cm
Ívelt kijelző
Képarány: 16:9
HD felbontás: Ultra HD
3D megjelenítés
DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
Hangteljesítmény 2x10W
Dolby Digital, DTS, SRS Funkciók
Csatlakozók: HDMI, Komponens, Kompozit, USB
csatlakozó, Ethernet, Wi-Fi, Optikai hang kimenet,
Koaxiális hang kimenet, CI+ interfész
VAGY
1 db Nikon fényképezőgép csomag, amelynek tartalma:
Csomag tartalma:
1 db Nikon D3400 kit
Tartozék objektív a csomagban
APS-C méretű szenzor
CMOS rendszerű, jobb éjszakai felvételeket készítő
érzékelőlapka
Pentatükrös optikai kereső
25 MegaPixeles felbontás
921,000 pixel felbontású kijelző
FullHD felbontású videófelvétel
Jobban szerkeszthető, RAW képformátum támogatás
Manuális blende és zársebesség beállítási lehetőségek
Optikai képstabilizátor a bemozdult képek csökkentésére
36mm-es nagylátószög
f/3.5 fényerejű optika
Lithium-Ion akkumulátor
SD memóriakártya hely
Csomag tartalma Nikon AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR
objektív
Színe vörös
1 db Manfrotto MKBFR1A4R-BH BeFree ONE fotós állvány
2.5 kg teherbírás
130 cm maximális magasság
1.4kg súly
VAGY
1 db háztartási gép csomag, amelynek tartalma:
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1 db piros hűtő, amely az aktuális készlet függvényében a
következő modell lehet:
1 db Bosch KGN36SR31kombinált hűtőszekrény
Ajándék leírása:
Energiahatékonysági osztály: A++
NoFrost
Készülékméret (magasság x szélesség x mélység):
185 x 60 x 64 cm
166 literes össz kapacitás
Színe piros
VAGY
1 db Gorenje Gorenje NRK6192MRD Alul fagyasztós
hűtőszekrény
Ajándék leírása:
Energiahatékonysági osztály: A++
NoFrost
Készülékméret (magasság x szélesség x mélység):
185 x 60 x 64 cm
222 literes össz kapacitás
Színe piros
1 db Bosch BGC2U230 (GS-20) porszívó
Ajándék leírása:
Porszívó Típus: Porszívó
Motorteljesítmény: 700 W
Energiahatékonysági osztály: A
Porzsák nélküli
Porkapacitás 1.4 liter
Méretek (szélesség x magasság x mélység) 30 x 28.8 x
44.5 cm
1 db Bosch TKA3A034 Kávéfőző
Ajándék leírása:
Típus Filteres kávéfőző
Víztartály kapacitása: 1.25 l
Teljesítmény: 1100 W
Csészemelegítő funkció: Van
VAGY
1 db Csepel családi kerékpárcsomag, amelynek tartalma:
2 db Csepel Budapest városi kerékpár (felnőtt unisex):
Ajándék leírása:
Acélvázas felnőtt méretű kerékpár
V fékrendszer
28” kerékméret
Színe fehér
Váltós
Pöttyös dekorációval
2 db Schwinn-Csepel Zero 20
Ajándék leírása:
Allu vázas
6 sebességes váltós
V fékes
20” kerékátmérő
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Színe fehér
Pöttyös dekorációval
VAGY
1 db Pöttyös snowboard csomag, amelynek tartalma:
1 db Pöttyös SPFT 270 Fastec freestyle snowboard
Ajándék leírása:
Freestyle változat
Unisex kialakítás
Választható méret
Pöttyös dekorációval
1 db KORUA kötés:
Ajándék leírása:
Univerzális snwoboard kötés
Állítható méret
Unisex design
Anyaga műanyag
Fehér szín
1 db Diesel karóra:
Ajándék leírása:
Férfi karóra
Vízálló
Számlapos
Piros színben
VAGY
1 db Pöttyös családi wellness utalvány:
Ajándék leírása:
2018. december 31. napig felhasználható utalvány 300.000 forint
értékben, amely a NagyUtazás.hu Online Utazási Iroda Kft. által
kínált utazásokra használható fel.
VAGY
1 db Fundango vásárlási utalvány:
Ajándék leírása:
2018. december 31. napig felhasználható utalvány 300.000 forint
értékben.
VAGY
1 db IKEA lakberendezési utalvány:
Ajándék leírása:
2018. december 31. napig felhasználható utalvány 300.000 forint
értékben
4. A Nyereményjáték során a Nyeremények a következő rendszer szerint
kerülnek kisorsolásra:
Nyerőidőpontokhoz kötött napi nyeremények:
A napi Nyereményeket definiáló időpontokat (továbbiakban: Nyertes
időpontok) a Nyereményjáték teljes időszakára a Nyereményjáték kezdete
előtt, 2017. november 2-án 10:00 órakor, közjegyző jelenlétében, 1051
Budapest, Nádor u. 20. I. em. 19. – Dr. Kapási Olga közjegyző irodájában
állapítjuk meg.
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Egy-egy nyerőidőponthoz kötött nyeremény nyertesének az a
Pályázat minősül, amely az előre kisorsolt Nyertes időpont
valamelyikével megegyezően, vagy amennyiben ilyen nincs, az azt
követő és ahhoz legközelebb eső időpontban érkezett be.
Heti nyeremény sorsolás:
Azon játékosok, akik a promóciós időszakban legalább egy (1)
érvényes Pályázatot küldenek be, részt vehetnek a heti nyeremény
sorsolásán.
A Nyereményjáték időtartama alatt a legalább egy (1) érvényes Pályázatot
beküldők közül az egy (1) nyertest kisorsolását a Bang Bang Ideas Kft.
gépi sorsolással végzi, melynek helye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 32.
IV. emelet. A sorsoláskor 3 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A
tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé,
amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban
foglaltak szerint érvénytelenné válik.
A nyertes a kisorsolt pályázatban megjelölt heti választható ajándékot
nyerheti.
A heti sorsolások időpontjai és sorsolási időszakok:
2017. november 17. 14:00 órakor, a 2017. november 9. 0:00 óra és
2017. november 15. 23:59 pályázók közül.
2017. november 24. 14:00 órakor, a 2017. november 9. 0:00 óra és
2017. november 22. 23:59 pályázók közül.
Főnyeremény sorsolása:
Azon játékosok, akik a promóciós időszakban legalább egy (1)
érvényes Pályázatot küldenek be, részt vehetnek a főnyeremény
sorsolásán.
A Nyereményjáték időtartama alatt a legalább egy (1) érvényes Pályázatot
beküldők közül az egy (1) nyertest kisorsolását a Bang Bang Ideas Kft.
gépi sorsolással végzi 2017. november 24. 14:30 órakor, melynek helye:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. emelet. A sorsoláskor 3
tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk
sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes
Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik.
A nyertes a kisorsolt pályázatban megjelölt választható főnyeremény
ajándékot nyerheti.

Érvénytelen Pályázat:
Amennyiben a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt
személyi feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy ha a Nyertes a
Játékszabályzat 5. pontja szerinti második Üzenet kézhezvételétől
számított legkésőbb 3 (három) naptári napon belül az Üzenetben megjelölt
elérhetőségek valamelyikén a Lebonyolítóval nem veszi fel a kapcsolatot a
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Nyeremények átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében,
úgy a Pályázat érvénytelenné válik és a Nyereményt a Szervezőnek nem
áll módjában átadni.
A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt
a Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi
feltételeknek, valamint rosszul adja meg adatait, AP-kódját vagy nem az
ALDI hálózatához tartozó AP-kódot küldi be. Az adatok ellenőrzése az
egyes
sorsolásokat
követően
történik.
A
Vásárló
téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
5. A nyertes Játékos értesítést kap, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak
megfelelően küldte be Pályázatát.
Nyertesség esetén a Lebonyolító a nyereményjáték lezárását követően
lekésőbb 3 (három) munkanapon belül küldött elektronikus üzenet (e-mail)
formájában és/vagy telefonon (a továbbiakban: Üzenet) két alkalommal
értesíti a nyertes Játékosokat. Az értesítések tartalmazzák:
(i) a címet (Bang Bang Ideas Kft.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf. 341.),
melyre a lentebb meghatározott információkat a Nyertesnek meg kell
küldenie és
(ii) azt a határidőt, amíg a Nyertesnek a vásárlást igazoló eredeti nyugtát be
kell küldenie.
A Nyertesnek az értesítés megküldését követően a megadott határidőig a
fenti címre
(i) meg kell küldenie a vásárlást igazoló eredeti nyugtát és
(ii) azt a magyarországi postázási címét, melyre a Nyereményt a
Lebonyolító/Szervező postázni tudja, illetve a borítékon fel kell
tüntetnie: „Friesland – A Pöttyös valóra váltja az álmait!”
Nyereményre csak ép és sértetlen, olvasható, beazonosítható eredeti nyugta
jogosít.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promócióban kisorsolt Nyertesektől
bekérje a személyes dokumentumok másolatát a Nyeremények átvételére
való jogosultság igazolásképen.
6. A Játékosok nyerési esélyeiket többszöri termékvásárlás esetén több
érvényes Pályázat elküldésével növelhetik. Egy nyugta csak egyszer
pályázhat. Csak olyan eredeti nyugtát áll módunkban elfogadni, amelyen
egyértelműen, beazonosíthatóan fel van tüntetve a vásárolt termék
megnevezése! Egy adott személytől, illetve Profilról beérkezett Pályázatok
közül a Nyereményjáték nyerőidőponthoz kötött nyereményeiből legfeljebb
egy nyerhető el.
7. A Nyereményeket a Nyertesek értéknyilvánított csomagban kapják meg, a
Szervezővel / Lebonyolítóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az adott
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sorsolástól számított 60 naptári napon belül. A Nyertesek kötelesek
együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy
a Nyeremények átadására a fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget,
és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a
Szervező nem tartozik felelősséggel. A Szervező a Nyeremények átvételének
lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve
jogvesztő.
8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a megadott e-mail címet nem
tudja ellenőrizni.
Kizárólag a Játékos felel azért, hogy a Profil létrehozásánál megadott e-mail
és telefonszám létező elérhetőségi címek, így a Játékkal kapcsolatos
értesítésre alkalmasak legyenek, valamint hogy a Nyereményjátékban való
részvételhez és a Nyeremény átvételéhez szükséges hozzájárulásokat
beszerezze.
A Játékos profiljának hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem
valós adat feltüntetése) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen
felelősséget nem vállalnak.
9. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, 8. pontban részletezett hozzájáruló
nyilatkozatokkal és az azokból fakadó esetleges vitákkal kapcsolatosan mind
a Szervező, mind a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenül,
illetve illetéktelen személy ne vegyen részt a Nyereményjátékban az általa
használt Profil adatok (név, e-mail cím, telefonszám) segítségével. Szervezőt,
és Szervező megbízottjait, alvállalkozóit erre vonatkozóan nem terheli
felelősség.
A Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában
részt vevő cégek nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási,
kártérítési igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, ideértve
különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek vagy a Nyereményjáték
szervezésében és lebonyolításában részt vevő cégeknek nem felróható,
technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért,
megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért,
számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített
adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért,
módosításáért vagy használatáért, a Nyereményjáték esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért, illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért.
A Játékosok elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a
Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára
okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
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10. A
Szervező
megbízásából
a
Lebonyolító
által
lebonyolított
Nyereményjátékban kizárólag azon Játékos vehet részt, aki az alábbi együttes
feltételeknek megfelel:
• 18. életévét betöltött és cselekvőképes,
• magyar állampolgár, aki
• nem tartozik a FrieslandCampina Hungária Zrt., a Bang Bang Ideas
Kft., valamint az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. munkavállalói,
valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott „hozzátartozó”-i körébe,
• magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
11. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a
Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem
terheli.
12. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más
ajándéktárgyra át nem válthatók. A Nyereményekhez kapcsolódó bármely
adófizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremények kézbesítési költségét a
Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertes Játékost
terhelik, amelyekért a Szervező nem tartozik felelősséggel.
13. A Nyertesek által a megadott postacímre beküldött névre és postacímre
vonatkozó információk hiányosságáért/hibájáért, valamint a vásárlást igazoló
nyugtán található termékek beazonosíthatatlanságáért (pl.: hiányzó vagy téves
AP-kód, vásárlási dátum és időpont stb.), a Szervező érdekkörén kívül
felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, telefonszám cseréje,
e-mail cím változás), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal, míg a kézbesítés során a
Nyereményekben keletkezett esetleges károkért vagy azok teljes
megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a felelős. A Játékosok a
Nyereményjátékban való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy
Szervező a vonatkozó jogszabályok kötelező, eltérést nem igénylő
rendelkezésein túlmenően Nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást
és egyéb, a jelen Játékszabályzatban nem vizsgált kötelezettséget nem vállal.
A Nyertes szavatossági / jótállási igényét jogszabályi keretek között a
Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti, melyet igény esetén a
Szervező számára megjelöl.
A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevő, általuk regisztrált Profil
adatok (vezetéknév és keresztnév, e-mail cím és telefonszám) segítségével
azonosítja, így az időközbeni esetleges adatváltozással járó, valamint a
Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a
felelősséget a Szervező nem vállalja.
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14. A
Nyereményjátékkal
kapcsolatos
információk
megtalálhatók
a
www.kivansag.pottyos.hu weboldalon, valamint e-mail-ben kérhetők a
pottyosaldi@bangbang.hu e-mail címen, illetve a 06-1-610-8952-es (elérhető:
hétköznap 9:00 és 17:30 között) telefonszámon. A Nyereményjáték hivatalos
játékszabályzata a weboldalon jelenik meg.
15. A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után 60 napon túl semmilyen, a
Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
16. A jelen Játékszabályzatot és az alább hivatkozott adatvédelmi
rendelkezéseket a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A
Játékszabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező
közzéteszi a www.kivansag.pottyos.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a
közzététel időpontjától érvényes. A módosítás időpontjáig a Játékosok
maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot bejelentés
nélkül visszavonja, különösen vis maior (háború, földrengés, katasztrófa,
sztrájk vagy hasonló váratlan esemény, így különösen jogszabályváltozás)
bekövetkezésekor, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a
Nyereményjátékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött
vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze.
A fenti pontban meghatározott vis maior eseményen túl a Szervező fenntartja
a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot a fenti pontok szerint megváltoztassa
vagy visszavonja. Különösen jogosult a Szervező a Nyereményjáték
visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására,
ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat
megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Nyereményjáték kiírásakor előre
nem látott körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal
felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető
nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt
mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen
és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy
megszakítja a Nyereményjátékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a
Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Nyereményjáték
folytatásának kérésére.
17. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos önkéntesen,
félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő
tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező (adatkezelő) a
Nyereményjáték lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása
céljából, a szükséges mértékben a Játékos jelen Játékszabályzatban az
alábbiakban feltüntetett, illetve a Nyereményjáték során rendelkezésre
bocsátott személyes adatait kezelje, továbbá a Lebonyolító (adatfeldolgozó)
részére továbbítsa és az adatokhoz hozzáférést engedjen. A személyes
adatok a következők: név, postázási cím, a lakó- vagy tartózkodási helyként
szolgáló település, e-mail cím, telefonszám. A Szervező (adatkezelő) kizárólag
a Játékos által önkéntesen megadott adatokat kezeli, tehát nem gyűjt adatokat
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bárki számára hozzáférhető, nyilvános adatbázisokból, interneten elérhető
közösségi felületektől stb. A Nyertes személyes adatait a Nyereményjáték
lebonyolításához szükséges ideig, illetőleg a Nyereményjátékhoz kapcsolódó
adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó
jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési
idejéig tárolják. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország
területén kerülhet sor. A személyes adatokat a Nyereményjáték
megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és
személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Játékosnak az
adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései (13-17. és
30. alfejezetei) tartalmazzák. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban a
fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok
helyesbítését, zárolását vagy törlését a Szervezőtől (adatkezelőtől). A
Szervező (adatkezelő) a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb
idő alatt, de legfeljebb 25 naptári napon belül, közérthető formában, az érintett
Játékos erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást. Az Adatvédelmi
Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Játékos tiltakozhat a
személyes adatainak kezelése ellen. A Szervező (adatkezelő) a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
naptári napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Játékost írásban tájékoztatja. Abban a
nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a
Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: „NAIH”; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; telefax:
+36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.
Amennyiben az érintett Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
megsértésére hivatkozva, vagy az őt érintő adatkezelés ellen történő
tiltakozásra adott adatkezelői tájékoztatás miatt bírósághoz fordul, a per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, és az érintett Játékos
választása szerint az érintett Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el. Ha az érintett Játékos a Szervezőnek (adatkezelőnek) az adott Játékosra
vonatkozó adatkezelés elleni tiltakozása kapcsán hozott döntésével nem ért
egyet, illetve, ha az adatkezelő a tiltakozással kapcsolatos válaszadási
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az érintett Játékos - a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a
fentiekben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
A Szervező (adatkezelő) és a Lebonyolító (adatfeldolgozó) technikai
intézkedésekkel biztosítják a Játékkal összefüggésben felvett személyes
adatok védelmét a jogosulatlan felhasználás, így különösen, a jogosulatlan
hozzáférés, törlés, nyilvánosságra hozatal, adatvesztés ellen.
A fentieken túl a Szervező (adatkezelő) és a Lebonyolító (adatfeldolgozó)
egyaránt törekszik informatikai rendszere és hálózata megfelelő védelmére a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus,
13

továbbá az ismert számítógépvírusok, a számítógépes betörésekre irányuló
támadások ellen. A Szervező (adatkezelő) és a Lebonyolító (adatfeldolgozó) a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel
ellehetetlenüléséhez vezethet, ha a Játék lebonyolításához szükséges célból
történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását, illetve a
lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt
kezdeményezi. A Nyereményjátékban résztvevők feltétel nélkül, önkéntesen
és kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, e-mail cím,
postázási cím és mobiltelefonszám, település) a Nyereményjáték
lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása céljából a
Szervező adatbázisába kerüljenek. A nem nyertes Játékosok személyes
adatai 2018. január 30-án megsemmisítésre kerülnek, amennyiben a Játékos
tiltakozik az alábbiakban meghatározott, közvetlen üzletszerzés, piackutatás,
közvélemény-kutatás és tudományos kutatás céljából történő adatkezelés
ellen.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos egyértelműen és
kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően hozzájárul a következőkhöz: (i) a
Nyereményjátékkal összefüggésben megadott személyes adatait a Szervező
annak érdekében felhasználja, hogy a Játékos számára közvetlen
üzletszerzés céljából, különösen postai vagy telefonos megkeresés útján,
továbbá elektronikus levelezés, mobiltelefon vagy azzal egyenértékű más
egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot, tájékoztató anyagokat vagy
információkat küldjön; valamint (ii) a Szervező a Játékos név- és postázási
címadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény-kutatás és
tudományos kutatás céljából harmadik személyeknek átadja a Kkt. (A kutatás
és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény) alapján. A fenti (i)-(ii) pontokra vonatkozó
hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható a Szervező elérhetőségein.
A Játékban résztvevők tudomásul veszik és részvételükkel önként,
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és
postázási címüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden
további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan
nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában
azokat felhasználja.
Az adatok feldolgozását a Bang Bang Ideas Kft. végzi (adatfeldolgozó).
A Játékkal kapcsolatos adatkezelés bejelentésre került a NAIH által vezetett
adatvédelmi nyilvántartásba.
Adatkezelési azonosító: NAIH-131373/2017.
18. Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy a jelen
Játékszabályzatnak hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
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A Nyereményjátékban való részvétel és a Nyereményjátékkal kapcsolatban
rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadása önkéntes.
19. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a
Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták
kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
Budapest, 2017. október 24.

FrieslandCampina Hungária Zrt.
Szervező

Bang Bang Ideas Kft.
Lebonyolító
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1. sz. melléklet
A Nyereményjátékban résztvevő termékek listája
Termék EAN
5998200744969
5998200746956
5998200747939
5998200747946

Megnevezés
Pöttyös Túró Rudi natúr 6*30G natúr, étbevonatos
Pöttyös Tejsüti, tejes 4*28gr
Pöttyös Fitt Rudi almás
Pöttyös Fitt Rudi natúr
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