
A NESCAFÉ® Dolce Gusto® „Kérdőív a webshop vásárlási szokásokról” 

elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 

 

1. A nyereményjáték menete   
 

1.1. A nyereményjátékban kizárólag cselekvőképes *, állandó*, nyilvántartott magyarországi 

lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, természetes személyek* vehetnek részt, akik a 

www.dolce-gusto.hu oldalon működtetett webshop regisztrált felhasználói (Továbbiakban: 

Résztvevő).  

1.1.1. A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő elfogadja a nyereményjáték részvételi 

és adatkezelési szabályzatát**. 

 

1.2   A nyereményjáték időtartama: 2017. június 08. 00:00:00 - 2017. június 30. 23:59-ig tart. 

 

1.3  A nyereményjáték menete: 

 

Töltsd ki webshop vásárlási szokásokról szóló kérdőívünket a https://www.dolce-

gusto.hu/promocioink weboldalról elérhető linken és vegyél részt sorsolásunkon. 

A Szervező a Nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzatát elfogadottnak tekinti, 

amennyiben a felhasználó 2017. június 06. 10:00:00 - 2017. június 30. 23:59 között kitöltötte a 

NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshop vásárlási szokásokról szóló kérdőívet.  

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő regisztráljon és/vagy regisztrált 

felhasználóként belépjen a www.dolce-gusto.hu webshopba és a kérdőív kitöltése során a kérdőív 

minden kérdését megválaszolja. Egy Résztvevő egy kérdőív kitöltésével jogosult részt venni a 

Játékban. 

 

2. A játékban megnyerhető nyeremények: 

 

2 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® nyeremény csomag. 

A csomag tartalma: 1 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Oblo kávéfőző gép és 1 doboz (___ darab 

kapszulát tartalmazó NESCAFÉ® Dolce Gusto®   

Catuai do Brasil kávékapszula 

 

 
3. Sorsolás időpontja: 2017.07.04. 14:00 

 
3.1. A Pályázatot beküldő Játékosok között a sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő 

számítógépes programmal történik, a lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem nyilvános.  

3.2. A sorsoláson összesen 2 fő nyertes és 6 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra. 

 

4. A Nyereményjáték során a szabályzatnak megfelelően a Résztvevők közül a sorsolás egy, a 

véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Lead Generation Kft. 3 

munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. 

Abban az esetben, ha a nyertes Játékos valamilyen okból nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt 

tárgyi (** jelölt) illetve személyi (* jelölt) illetve egyéb feltételeknek, vagy nem tudja átvenni a 

nyereményt vagy azt visszamondja, úgy helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése és a 

nyeremény kiküldése a továbbiakban ugyanúgy folytatódik. 

 

5. A Szervező a nyeremények tekintetében nyereményenként 3 fő tartaléknyertest sorsol. A 

tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, 

vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt 

bármely tárgyi (**-gal jelölt), illetőleg bármely személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg és 

kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra. 

 

6. A Szervező a nyertes Résztvevőket a megadott email címen vagy telefonszámon értesíti.  

 

7. A Szervező a Résztvevő által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Résztvevővel való 

kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a 

Résztvevőket további adatok közlésére is felhívni. 

https://www.dolce-gusto.hu/promocioink
https://www.dolce-gusto.hu/promocioink
http://www.dolce-gusto.hu/


 

8. Amennyiben a nyertes nem érhető el a megadott email címen/telefonszámon, a Szervező az első 

kapcsolat-felvételi kísérlet után a Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 10 naptári napon 

keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a 

nyeremény nyertese attól a naptól számított 10 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező 

először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép. 

 

9. A nyertes a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, de 

legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult.  

 

10. 13. A Szervező a nyerteseket a regisztrációnál megadott e-mail címükön vagy telefonszámukon 

keresztül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.  
 

 

11.  A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni 

Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a 

Résztvevőt terhelik. 

 

12. Azáltal, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékon részt vesz 

feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy vezeték- és keresztnevét, továbbá nemét, 

lakcímét, irányítószámát, település nevét, email címét, születési dátumát, telefonszámát a nyeremény 

átadásához, átvételéhez, a nyerteslista kommunikálásához nélkülözhetetlen személyes adatait, a 

Szervező és Megbízottja a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

kezelje;; illetve vezeték- és keresztnevét, valamint lakhelyének település nevét az itt megadott linken 

közzétegye: https://www.dolce-gusto.hu/promocioink 

 

13. tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben 

hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen illetve későbbi reklám-

promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. 

 

14. feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Nyereményjáték lebonyolítása során, 

illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az 

általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. 

 

15. tudomásul veszi, hogy Szervező a Résztvevő adatait a jelen 16. pontban meghatározottaktól eltérő 

célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.  

 

16. Adatfeldolgozó: Lead Generation Kft.; Cím: 1036 Budapest Lajos utca 48-66. C épület 4.emelet  

 

17. NAIH nyilvántartási szám: 2017\DP\000173 

 

18. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a 

Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi 

(kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a 

Résztvevő). Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nyereményjáték időtartama alatt 

kizárólag a Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ Dolce Gusto csapata általi direkt marketing célú 

megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Nyereményjáték szervezéséhez, 

illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait 

továbbra is kezelheti. 

 

19. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból a Résztvevőt, amennyiben a 

nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem 

valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi 

(*-gal jelölt feltételek) és / vagy (**-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Résztvevő téves 

adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő az általa megadott 

személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik. 

 

20. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki a játékban tisztességtelen 

módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 
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21. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja 

merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. 

 

22. A Nyereményjátékban a Nestlé Hungária Kft.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*, a Lead Generation 

Kft.* dolgozói* és alvállalkozói*, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói** nem vehetnek részt. 

 

23. A Résztvevő általi regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.), a 

postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett 

károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. 

 

24. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat 

megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a 

Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. 

 

25. A részletes szabályzat a Nyereményjáték ideje alatt a http://dolce-gusto.lead-

generation.hu/jatekszabaly_promocioink.pdf oldalon érhető el, és információ kérhető a Nestlé 

Fogyasztói Szolgálat  ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 442 881). 

 

26. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. 

 

27.  A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen 

játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. 

 

28. A Szervező felelősségi köre  

 

28.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat 

megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt az 

értékelések és kommentálások elküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.  

 

28.2. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. 

A Szervező kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 

esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.  

 

28.3. Szervező jogosult kizárni a Nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki a Nyereményjátékban 

tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt 

venni.  

 

28.4. Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen részvétel 

gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 

Nyereményjáték szüneteltesse, vagy törölje.  

 

28.5. A szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből fakadó hiányos adattartamból eredő 

problémákért.  

 

 

 

Budapest, 2017. május 31.      Nestlé Hungária Kft. 

Szervező 

 

 


