
„Július 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. július 01. 00:00:00 - 2017. július 31. 23:59-ig tart. 

 

 1.3  A Promóció menete: 

 

Vásárolj egyidejűleg 3 doboz nagy kiszerelésű kapszulát tetszőleges összetételben a www.dolce-gusto.hu 

webshopon, és 1 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® Preludio kapszulát ajándékba adunk.  

 

A résztvevő egy vásárlás alkalmával legfeljebb 1 doboz ajándék NESCAFÉ® Dolce Gusto® Preludio 

kapszulára 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 

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


adatfeldolgozó részére továbbítsa; 

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

eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. 

  

Azzal, hogy a Résztvevő a nevét és e-mail címét tartalmazó regisztrációt elküldi, kifejezett 

hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy adatai a NESCAFÉ® Dolce Gusto® adatbázisába bekerüljenek és 

azokat a NESCAFÉ® Dolce Gusto® – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – a Résztvevő 

adatkezelési hozzájárulásának megfelelően minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a 

jelen Promóció lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és 

közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 

törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. A 

Résztvevő e-mail címe megadásával és az erre vonatkozó adatkezelési nyilatkozat elfogadásával 

hozzájárulhat továbbá ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy 

azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az 

adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a Résztvevő, aki nem 

kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, kérheti adatai törlését a 

nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül a következő címen: Nestlé Hungária 

Kft.1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. vagy a Nestlé Hungária Kft. Fogyasztói Szolgálatának 

telefonszámán: 06 80 442 881, illetve a következő e-mail címeken: info@hu.nestle.com, 

leiratkozas@hu.nestle.com. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel, hogy melyik hírlevélről kíván 

leiratkozni. 

 

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

4. emelet )   

NAIH nyilvántartási szám: 2017\DP\0000198 

 

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 bírósághoz fordulhat. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

Nestlé Hungária Kft. 

Budapest, 2017. július 01. 

 

 

 


