
„NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® KLUB” 

RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban 

részletezett nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.  

  

1. A Nyereményjáték menete   

 

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

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

NESCAFÉ® Dolce Gusto® www.dolce-gusto.hu oldalon működtetett webshop regisztrált 

felhasználói* (Továbbiakban: Résztvevő). 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő elfogadja a nyereményjáték 

részvételi és adatkezelési szabályzatát**. 

 

1.2   A Nyereményjáték időtartama: 2018. január 02. 00:00:01 - 2018. március 31. 23:59-ig tart. 

 

 1.3  A Nyereményjáték menete: 

 

„NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® KLUB” 

A NESCAFÉ Dolce Gusto webshop-ján (dolce-gusto.hu) regisztrációt követően pontgyűjtésre van 

lehetőség (NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® KLUB), mely pontok a jelen részvételi szabályzatban 

meghatározott időszakokban Sorsjegyekre válthatók. 

A pontgyűjtést minden felhasználónak automatikusan jegyzi az oldal a következő tevékenységek után: 

 

1.3.1 minden webshop vásárlásnál elköltött 3000 Ft után 10 pont jár a felhasználónak, egyszeri 

vásárlással maximálisan szerezhető pontok limitje 340 

 

1.3.2    minden az alábbi linken feltöltött NESCAFÉ Dolce Gusto kapszuladoboz (16 kapszula/doboz)   

belsejében található kód után 5 pont jár a játékosnak. Ez alól kivételt képez a NESCAFÉ® 

Dolce Gusto® Barista termék, amelyért 10 pont jár a játékosnak.  

 

2018.01.01 és 2018.03.31. között minden az alábbi linken feltöltött nagy kiszerelésű (30 

kapszula/doboz) NESCAFÉ Dolce Gusto kapszuladoboz belsejében található kód után 10 

pont jár a játékosnak. 

 

Kapszulakód feltöltés: https://www.dolce-gusto.hu/mybonus 

 

A nyereményjátékban résztvevő NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulák listáját megtalálja a 

szabályzat 1. számú mellékletében. 

 

 

 

 

  

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


 

 

Minden összegyűjtött 50 pont 1db sorsjegyre váltható, mely sorsjeggyel/sorsjegyekkel a játékos részt vesz 

a havi nyereménysorsoláson. A havi nyereménysorsoláson beváltott sorsjegyek a sorsolást követően 

elvesznek, de a sorsjegybeváltásra fel nem használt pontok nem törlődnek. 

Egy Játékos annyi sorsjeggyel vesz részt a havi sorsoláson, ahány sorsjegyet beváltott az adott 

pontbeváltási időszakban.   

 

Egy játékos a havi sorsoláson akár több sorsjeggyel is részt vehet. Egy játékos dönthet úgy, hogy a havi 

sorsoláson nem kíván részt venni. Ez esetben a pontjait nem váltja sorsjegyre. 

 

A fődíj sorsolásban az vehet részt, aki 2018.01.01 és 2018.03.31.között legalább egy sorsjegyet vásárolt 

pontjaiból. A fődíj sorsoláson egy játékos csak egyszer vehet részt, függetlenül attól, hogy az időszak 

alatt hány sorsjegyet váltott be. 

 

Az adott beváltási időszakot megelőzően, vagy azt követően történő pontbeváltásokat a Szervező vagy 

érvénytelennek tekinti, vagy amennyiben egy másik pontbeváltási időszak tartamára esik, abban a 

pontbeváltási időszakban beváltottnak tekinti. 

 

 

2. Nyeremények 

 

 

2.1    Havi sorsolás 

NESCAFÉ Dolce Gusto Klubban minden hónap (beváltási időszak) végén, az addig beváltott 

sorsjegyek között nyereménysorolást tartunk. A sorsolás a beváltott sorsjegyek között történik. 

 

Sorsjegyek beváltási időszaka: 

Január: 2018.01.01 09:00:01 perctől -2018.01.31 23:59 percig  

Február: 2018.02.010:00:01 perctől -2018.02.28 23:59 percig 

Március: 2018.03.01 0:00:01 perctől -2018.03.31 23:59 percig 

 

Havi sorolások időpontjai: 

Január: 2018.02.06. 14:00 

Február: 2018.03.06. 14:00 

Március: 2018.04.03 14:00 

 

A sorsolások helyszíne:  

Lead Generation Kft. (továbbiakban: Megbízott)   

Cím: 1036 Budapest Lajos utca 48-66. C. épület 4. emelet 

 

Nyeremények: 

Januári nyeremények: 

• 2 db Sushi készítő szett 

• 3 db Kávédíszítő barista szett 

• 2 db 10.000 Ft értékű Mango ajándékutalvány 

• 3 db 5 dobozból álló normál kiszerelésű NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulaválogatás ( 1 

doboz Espresso Generoso, 1 doboz Latte Machiato, 1 doboz Citrus Honey Black Tea, 1 doboz 

Cappuccino, 1 doboz Cortado) 

• 3 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cuba kapszulatartó  

• 2 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso csészekészlet 

 

Január hónapra vonatkozóan összesen 15 fő nyertes és 45 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. 

 



Februári nyeremények: 

• 2 db Tefal serpenyőkészlet 

• 2 db Müller ajándékutalvány 

• 1 db kozmetikai kezelés 

• 3 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Asztali, fém álló kapszulatartó 

• 3 db 3 dobozból álló NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulaválogatás és 1 db NESCAFÉ® 

Dolce Gusto® Csészekészlet 

• 3 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo kávéfőzőgép 

 

Február hónapra vonatkozóan összesen 15 fő nyertes és 42 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. 

 

Márciusi nyeremények: 

• 2 db Bújj belém takaró 

• 2 db Silk’n MicroNail köröm polírozó 

• 3 db Sütemény nyomda  

• 3 db  3 dobozból álló NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulaválogatás 

• 2 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino csészekészlet 

• 3 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cuba kapszulatartó 

•  

Március hónapra vonatkozóan 15 fő nyertes és 45fő pótnyertes kerül kisorsolásra. 

 

Egy Játékos egy havi sorsolás tekintetében többszöri nyertessége esetén is 1 db nyeremény átvételére 

jogosult. Egy Játékos adott nyereményfajtára történő többszöri kisorsolása esetén is legfeljebb 1 

nyeremény átvételére jogosult. 

 

A nyeremények értékük csökkenő sorrendjében kerülnek kisorsolásra, nem visszatevéses eljárással. 

 

 

2.2 A fődíj sorsolása 

 

NESCAFÉ Dolce Gusto Klubban a Nyereményjáték végén, az addig Sorsjegyet beváltott játékosok 

között fődíj sorolást tartunk.  

 

Fődíj sorsolásának időpontja: 2018. 04. 03. kedd 14:30 

 

Fődíjak: 

• 1 db Chefparade főzőkurzus két személyre, vagy egy főnek két alkalomra 

• 1 db Gyümölcsprés 

• 1 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio kávéfőzőgép és 5 doboz normáli kiszerelésű (16 

kapszulát tartalmazó) NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulaválogatás 

 

A sorsolások helyszíne:  

Lead Generation Kft. (továbbiakban: Megbízott)   

Cím: 1036 Budapest Lajos utca 48-66. C. épület 4. emelet 

 

A Fődíj sorsoláson összesen 3 fő (nyereményenként 1 fő) nyertes kerül kisorsolásra. 

A nyeremények értékük csökkenő sorrendjében kerülnek kisorsolásra, nem visszatevéses eljárással. 

 

        

3. A Nyereményjáték során a szabályzatnak megfelelően a Résztvevők közül a sorsolások egy, a 

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

munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. 

Sorsolások nem nyilvánosak. 

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 pótnyertes 

értesítése és a nyeremény kiküldése a továbbiakban ugyanúgy folytatódik. 

 

8. 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. 

 

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

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

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

legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult.  

 

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

keresztül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.  
 

 

15. 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. 

 

16. 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/klub 

 

- 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. 

- 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. 

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

eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.  

 

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

 

NAIH nyilvántartási szám:  

 

https://www.dolce-gusto.hu/klub


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. 

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy 

tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi 

címeken: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen, 

illetve a 06 80 442 881-es telefonszámon . Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai 

kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel 

nem ért egyet, úgy a, úgy a Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatósághoz, 

illetve a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.  

 

 

Az érintett Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vizsgálatot 

kezdeményezhet, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll. 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon:+36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap:www.naih.hu 

 

A Promóció résztvevőinek adatait a Szervező a 16. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem 

kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. 
 

 

17. 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. 

 

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

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

 

19. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja 

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

szüneteltesse, vagy törölje. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

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

mailto:info@hu.nestle.com


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

Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. 

 

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

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

Szolgálat ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 442 881). 

 

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

 

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

játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. 

 

 

 

Budapest, 2018.01.01. 

 

1. számú melléklet: A Nyereményjátékban résztvevő NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulák. 

 

Minden, a Nestlé Hungária Kft. által forgalmazott NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszula részt vesz a 

nyereményjátékban. 

 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_LATTE_MACCHIATO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CAPPUCCINO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CAFFE_LUNGO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ESPRESSO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_HOT_CHOCOLATE 
NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ICED_CAPPUCCINO 
NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CATUAI DO BRASIL 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ESPRESSO_INTENSO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ESPRESSO_DECAF 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_MOCHA 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_LATTE_UNSWEET 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ESPRESSO_RISTRETTO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CORTADO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CAFE_AU_LAIT 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_VANILLA_MACCHIATO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CARAMEL_LATTE_MACCHIATO 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ESPRESSO_BARISTA 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ESPRESSO_BUONDI 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CHAI_TEA_LATE 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CORTADO_DECAF 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_MARRAKECH_TEA 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ESPRESSO_CARAMEL 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CHOCOCARAMEL 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_RISTRETTO_ARDENZA 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_MACARON_GREEN_TEA 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CAFE_AU_LAIT_MAGNUM 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CAFE_CORTADO_MAGNUM 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CAPPUCCINO_SOY 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_ESPRESSO_INTENSO_MAGNUM 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_GRANDE_EUROPE 

NESCAFÉ DOLCE GUSTO_NESQUIK 



NESCAFÉ DOLCE GUSTO_BARISTA_MAGNUM 
NESCAFÉ DOLCE GUSTO_CITRUS_HONEY_BLACK_TEA 
NESCAFÉ DOLCE GUSTO_GENEROSO 

 

 

 

 

 

 


