„NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® KLUB –
Iskolakezdő klubnyereményjáték”
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: 2020. szeptember.1. 09:00:00 - 2020. szeptember 29. 07:00-ig
tart.
1.3 A Nyereményjáték menete:
„NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® KLUB – Iskolakezdő klubnyereményjáték”
A NESCAFÉ Dolce Gusto webshop-ján (dolce-gusto.hu) regisztrációt követően kódfeltöltésre van
lehetőség (továbbiakban „Pályázat”), amely kódokkal a jelen részvételi szabályzatban
meghatározott időszakokban szerencsekerék megpörgetésére és a nyereményjáték sorsolásán való
részvételre van lehetőség. A kódok a NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulák dobozainak belsejében
találhatóak.
A korábbi promóciókban felhasznált kódok a jelen promócióban nem vesznek részt.
A kódfeltöltést minden felhasználónak automatikusan jegyzi az oldal. Egy kód feltöltésével a
felhasználók a következőkre válnak jogosulttá:
1.3.1 szerencsekerék megpörgetése minden kódfeltöltés után. Minden pörgetés azonnali – a
szerencsekerék által kiadott mértékű - kedvezménykupont jelent a felhasználónak, amelyek
2020. november 30-ig válthatók be.
1.3.2 minden kód feltöltése jogosulttá teszi továbbá a felhasználót a promóció végén történő
nyeremények sorsolásán való részvételre.
Promóciós aloldal: https://www.dolce-gusto.hu/klub-nyeremenyjatekok
Kapszulakód feltöltés: https://dolce-gusto.hu/lottery
A nyereményjátékban megnyerhető nyeremények listáját megtalálja a szabályzat
2.2-es pontjában.
Egy Játékos annyi kóddal vesz részt a sorsoláson, ahányat a nyereményjáték időszakában feltöltött.
Egy játékos a sorsoláson akár több kóddal is részt vehet, ezzel növelve nyerési esélyeit.
A sorsolásban az vehet részt, aki a promóció teljes időtartama alatt legalább egy kódot feltöltött.
Több Pályázat növeli a Résztvevő nyerési esélyeit.
2. Nyeremények sorsolása
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® KLUB – Klubnyereményjáték végén, az addig feltöltött
Pályázatok között sorsolást tartunk.

A sorsoláson nyereményenként összesen 1 fő nyertes és 1 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A Nyereményjáték során a szabályzatnak megfelelően a sorsolás a feltöltött Pályázatok közül
egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történnek, az OTA Kft. 3
képviselőjéből álló sorsolási bizottság előtt, amelyekről hivatalos jegyzőkönyv készül. A
sorsolás nem nyilvános.
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
bemutatni a nyertes csomagolást vagy a nyertes csomagolásról készült képet és az eredeti kódot
tartalmazó csomagolás fület vagy nem tudja átvenni a nyereményt vagy azt
visszamondja, úgy helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése és a nyeremény
kiküldése a továbbiakban a nyertesekre irányadó szabályok szerint folytatódik.
2.1 A sorsolás helyszíne:
OTA Kft. (továbbiakban: Megbízott)
Cím: 1112 Budapest Görbe utca 7.
• A sorsolás időpontja: 2020.08.05. 14:00
2.2 Nyeremények
-3 db Iskolaindító csomag, melynek tartalma csomagonként:
o 2 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato kapszula
o 2 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino kapszula
o 2 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® NESQUIK kakaó kapszula
o 2 db müzlis tányér
o 2 doboz NESTLÉ Fitness Granola - áfonyás
o 2 doboz NESTLÉ Fitness Granola – mézes
- 5 x 2 000 Ft értékű vásárlási utalvány, amely a www.dolce-gusto.hu webshopon
használható fel 2020. december 31-ig
- 5 x 1 db ingyenes kiszállításra jogosító kupon, amely a www.dolce-gusto.hu webshopon
használható fel 2020. december 31-ig
3. A Szervező a nyertest a megadott email címen értesíti, amennyiben három megkeresésre sem
reagálnak a szervező a megadott telefonszámon is értesíti a Résztvevőt egy alkalommal.
4. 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.
5. Amennyiben a nyertes nem érhető el a megadott email címen/telefonszámon a 3. pontban
leírtak alapján, a Szervező az első kapcsolat-felvételi kísérlet után a Szervezőnél nyilvántartott
időpontjától számított 8 munkanapon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a
nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremény nyertese a fentiek alapján nem el érhető,
helyébe tartaléknyertes lép.
6. A nyertes a nyeremény átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően,
de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult.
7. A Szervező a nyerteseket a regisztrációnál megadott e-mail címükön vagy telefonszámukon
keresztül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.
8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

9. A nyeremények egymással nem összevonhatók. A garantált kedvezménykuponok csak
kapszulák vásárlására használhatók fel, a kedvezménykuponok beváltási határideje 2020. november
30.
10. Azáltal, hogy a Résztvevő a Játékon részt vesz feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja
ahhoz,
➢ hogy nevét, lakcímét és telefonszámát, a promócióban való részvételhez és a
nyeremények átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és
Megbízottjai a Játék lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
➢ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a tárgyi nyeremény átadását igazoló postai
szelvényen, vagy az átadást igazoló más dokumentumon szereplő személyes adatait
(nevét, lakcímét) a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adónyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat
az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
➢ tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban
meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.
➢ A nyertesek névsora elérhető lesz a https://www.dolce-gusto.hu/klubnyeremenyjatekok weboldalon a játék végét követő 10 munkanapon.
➢ Adatkezelő: Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
➢ Adatfeldolgozó: OTA Kft.: 1112 Budapest Görbe utca 7.
Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az
alábbi címeken: OTA Kft. 1112 Budapest Görbe utca 7. címen, illetve a Nestlé Hungária Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címén vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.
Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó
kérdéseit a Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc címre vagy e-mailen az alábbi e-mail címre.
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21
924 1111
Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat
kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).
Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel,
nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az
adatfeldolgozóhoz).
Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön
számára.
Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a
Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
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
11. 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.
12. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki a játékban
tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál
részt venni.
13. 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.
14. A Nyereményjátékban a Nestlé Hungária Kft.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*, az OTA Kft.*
dolgozói* és alvállalkozói*, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói** nem vehetnek részt.
15. 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.
16. 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.
17. A részletes szabályzat a Nyereményjáték ideje alatt a http://bit.ly/ndg-családiklubnyeremenyjatek oldalon érhető el, és információ kérhető a Nestlé Fogyasztói Szolgálat
ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 442 881).
18. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen
játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.
Nestlé Hungária Kft.
Budapest, 2020.09.01.

