
„November havi promóció! NESCAFÉ® Dolce Gusto® promóció 

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 Promóció menete   
 

1.1. A Promócióban 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). 

A Promócióban való részvétellel a Résztvevő elfogadja a promóció részvételi és adatkezelési 

szabályzatát**. 

 

1.2   A Promóció időtartama: 2017. november 13. 00:00:00 - 2017. november 30. 23:59-ig tart. 

 

 1.3  A Promóció menete: 

 

Vásárolj a www.dolce-gusto.hu webshopon nagy kiszerelésű NESCAFÉ® Dolce Gusto® 

kávékapszulát és tedd kosaradba legújabb NESCAFÉ® Dolce Gusto® Citrusos-mézes fekete tea 

italporunkat 10% kedvezménnyel. 

 

A kedvezmény a termékek egyidejűleg történő vásárlása esetén érvényes.A vásárló egy vásárlás 

alkalmával maximum egy kedvezményes termékre jogosult. 
 

3. A Szervező felelősségi köre  
   

3.1. 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 a 

vásárlás nem valósul meg.  

 

3. 2. A Szervező fenntartja a Promóció szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A 

Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 

esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.  

 

3.3. Szervező jogosult kizárni Promócióból azt a résztvevőt, aki a Promócióban tisztességtelen módon, 

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

 

3.4 Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen részvétel gyanúja 

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

szüneteltesse, vagy törölje.  

 

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

problémákért.  

   

4. Személyes adatok védelme  
   

4. 1. Azáltal, hogy a regisztráló részt vesz a jelen Promócióban,    

 

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kedvezménykupon kézbesítéséhez 

nélkülözhetetlen személyes adatait, e-mail címét a Szervező és Megbízottjai a Promóció 

lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje 

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Promóció lebonyolítása során 

felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott 



adatfeldolgozó részére továbbítsa; 

- tudomásul veszi, hogy Szervező a Résztvevők adatait a jelen 4. pontban meghatározottaktól 

eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. 

  

 

Adatfeldolgozó: Lead Generation Kft.  (Székely: 1036 Budapest Buda Square, Lajos u.48-66. C.épület 

4. emelet )   

NAIH nyilvántartási szám: 2017\DP\0000328 

 

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 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 4. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem 

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

5. Egyéb rendelkezések 

 

5.1. A Szervező fenntartja a Promóció szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának 

jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 

esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.  

 

5.2. A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 

feltűntetése stb.), a kedvezménykupon kézbesítésének a nyertes Résztvevőnél felmerült okból történő 

elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

 

5.3. A Résztvevő pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor 

helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és 

lehetetlenülésükért, illetve hibás kézbesítésért a Szervező nem vállal felelősséget. 

 

5.4. A Promócióról információk kérhetők a Nestlé Fogyasztói Szolgálat ingyenesen hívható 

telefonszámán: 06 80 442 881. 
 

5.5. A Résztvevő a regisztráció beküldésével és a Promócióban való részvétellel kifejezetten 

tudomásul veszi és elfogadja a jelen Promóció részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. 

 

5.6. Szervező a jelen Promóció szabályzat, illetve a kedvezménykuponok által biztosított 

kedvezményfeltételek változtatásának jogát fenntartja. 

mailto:info@hu.nestle.com


 

 

 

Nestlé Hungária Kft. 

Budapest, 2017. november 01. 

 

 

 


