
A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. 

„MY COFFEE MY WAY”  

MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK  

RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) (továbbiakban: 

”Szervező”) által szervezett „My Coffee My Way” nyereményjátékban (továbbiakban: ”Játék”) 

kizárólag azon 18. életévét betöltött*, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes* 

természetes személy* (továbbiakban: ”Résztvevő”) vehet részt.   

 

 

1. A Játék időtartama: A Játék 2020. október 6. 10 óra 00 perc 01 másodperctől 2020. december 

15. 10 óra 00 percig tart. 

 

A promóció időtartama előtt, illetve után a www.dolce.gusto.hu weboldalra ezen 

nyereményjátékhoz kapcsolódó pályázatokat feltölteni nem lehet.  

 

A játékban a Nestlé Hungária Kft. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 

8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 

 

 

2. Promóció menete: 

A www.dolce-gusto.hu weboldal a NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshopja. A játékban való részvétel a 

weboldalon való regisztrációhoz kötött. 

A promóció két lépcsőből épül fel. 

1. lépcső: 

Töltse fel a NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszula dobozában található 12 jegyű kódszámot 

a www.dolce-gusto.hu/klubjatekok oldalra, ebben az esetben a Résztvevő jogosult a 

nyereményjátékban való részvételre, és megpörgetheti a szerencsekereket az azonnali 

nyereményekért. Amennyiben Résztvevő még nem regisztrált a www.dolce-gusto.hu 

weboldalon, úgy az adatok feltöltése előtt szükséges a weboldalon regisztrálnia. A 

regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges: nem, név, email cím. 
Fogyasztói szolgálatunknak a Résztvevő helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában 

elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi 

szabályzat megismerésével egyidejűleg). Amennyiben Résztvevő már regisztrációval/saját 

fiókkal rendelkezik, úgy lépjen be fiókjába és a megjelölt helyen töltse fel a 12 jegyű kódot. 

Az első lépcsőben való részvétel feltétele, hogy a NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszula 

dobozában található 12 jegyű kód feltöltése a promóciós időszakban történjen. Ebben az esetben 

a vásárlás időpontja nincs korlátozva a promóciós időszakra. 

 

Fontos: őrizze meg a teljes csomagolást vagy az erről készült fényképet a kódot tartalmazó 

dobozfüllel együtt! 

 

Amennyiben nem szeretné megőrizni a teljes csomagolást, ez a teendő: 

• Fotózza le a csomagolást, úgy, hogy a kódot tartalmazó fül a kóddal látható legyen! 

• Mentse el a fotót! 

• És őrizze meg a doboz fület a kóddal! (a doboz többi része kidobható ebben az esetben) 

 

2.  lépcső: 

Amennyiben a Résztvevő egyidejűleg vásárol legalább 3 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® 

kapszulát, 2020. október 6. és 2020. december 15. között Magyarország közigazgatási határain 

belül található**, promócióban részt vevő**, magyarországi SPAR/INTERSPAR, TESCO, 

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


AUCHAN, COOP, PENNY, LIDL, CBA/PRÍMA, REÁL áruházakban és webáruházaikban, 

valamint a www.dolce-gusto.hu webshopban jogosult részt venni a nyereményjáték második 

lépcsőjében.  

 

Abban az esetben, ha a NESCAFÉ® Dolce Gusto® termékek megvásárlását igazoló tételes 

blokk felvezetésre került a www.dolce-gusto.hu/klubjatekok weboldalra a vásárlást igazoló 

tételes blokk(ok) vagy számla(ák) AP kódjával vagy számlaszámával, a vásárlást igazoló tételes 

blokk(ok)-on vagy számla(ák)-on szereplő dátummal és időponttal és a blokk(ok) esetén a 

tranzakció számmal együtt, emellett megadja a vásárlás helyét akkor a Résztvevő jogosult a 

nyereményjáték második lépcsőjében való részvételre.  

 

Fontos: a vásárlást igazoló tételes blokkot a Résztvevő köteles megőrizni a játék lezárultáig, és 

nyertesség esetén a nyeremény átvételéig. 

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban 

meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 

köteles megőrizni, más, nem a Szervező által szervezett nyereményjátékban való részvételében 

korlátozottá válik. 

 

Amennyiben Résztvevő még nem regisztrált a www.dolce-gusto.hu weboldalon, úgy az adatok 

feltöltése előtt szükséges a weboldalon regisztrálnia.   A regisztrációhoz az alábbi személyes 

adatok megadása szükséges: nem, név, email cím. Fogyasztói szolgálatunknak a Résztvevő 

helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis 

személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével 

egyidejűleg). Amennyiben Résztvevő már regisztrációval/saját fiókkal rendelkezik, úgy lépjen 

be fiókjába és a megjelölt helyen töltse fel a vásárlás adatait. 

Egy vásárlást igazoló blokkal egyszer lehet részt venni a játékban, abban az esetben is, ha a 

számlán háromnál több NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszula szerepel. 

A külön blokkokon szereplő NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszulák nem adódnak össze, a 

3 doboz kapszula vásárlásának egy időben kell megtörténnie egy blokkon.  

A második lépcsőben vásárolt NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszulák dobozaiban található 

12 jegyű kódszám feltöltésével a Résztvevő jogosult az első lépcső nyereményeiért is játszani, 

a szerencsekerék megpörgetésével az azonnali nyereményekért.  

A nyereményjáték második lépcsőjében való részvétel nem zárja ki az első lépcsőben való 

részvételt. 

A második lépcsőben a Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után lebonyolított 

vásárlásokat nem áll módunkban elfogadni.  

A játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a www.dolce-gusto.hu/klubjatekok ill. a 

www.dolce-gusto.hu/klubkod weboldalon a regisztráció és a számlaadatok feltöltése 2020. 

október 6. 10 óra 00 perc 01 másodperc és 2020 december 15. 10 óra 00 perc között történjen 

meg.  

 

Amennyiben a Résztvevő a 3 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszulát a promóció 

időtartama alatt a magyarországi SPAR/INTERSPAR áruházakban vagy a SPAR webáruházban 

vásárolta, és a blokkadatok feltöltése során ezt megjelölte, abban az esetben automatikusan részt 

vesz a „NESCAFÉ Dolce Gusto – SPAR” nyereményjátékában is, ahol további nyeremények 

kerülnek kisorsolásra. A SPAR Nyereményjáték szabályzata ITT érhető el: https://www.dolce-
gusto.hu/media/wysiwyg/NDG_Orszagos_promocio_SPAR_jatekszabalyzat_2020.pdf 

 

 

Egy Résztvevő csak egyszer jogosult regisztrálni. Egy Résztvevő csak egy e-mail címről jogosult 

regisztrálni. 

http://www.dolce-gusto.hu/
http://www.dolce-gusto.hu/
https://www.dolce-gusto.hu/media/wysiwyg/NDG_Orszagos_promocio_SPAR_jatekszabalyzat_2020.pdf
https://www.dolce-gusto.hu/media/wysiwyg/NDG_Orszagos_promocio_SPAR_jatekszabalyzat_2020.pdf
https://www.dolce-gusto.hu/media/wysiwyg/NDG_Orszagos_promocio_SPAR_jatekszabalyzat_2020.pdf


 

 

Amennyiben a Résztvevő több érvényes vásárlást igazoló blokk adatait tölti fel, úgy növeli esélyét a 

nyereménysorsolásnál.  
 

 

A www.dolce-gusto.hu/klubjatekok oldalra hamisan és/vagy hiányosan feltöltött adatokat (fénymásolt, 

módosított blokkok stb.) nem áll módunkban elfogadni, az ilyen adatokat feltöltők a Játékból 

automatikusan kizárásra kerülnek. 

 

 

Nyeremények: 

 

1.  lépcső nyereményei: 

Azon Résztvevők, akik a nyereményjáték időszakában (2020. október 6. 10 óra 00 perc 01 

másodperctől - 2020. december 15. 10 óra 00 perc) feltöltik az 1. pontban leírtaknak 

megfelelően a dobozban található 12 jegyű kódot, megpörgethetik a szerencsekereket, amelynek 

nyereményei a következők lehetnek: 

 

• 10 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Termosz  
• 10 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso porcelán csészekészlet  
• 10 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino porcelán csészekészlet  
• 10 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte macchiato üveg pohárkészlet  
• 10 db Forgó fém-kapszulatartó  
• 50 db 3 dobozos NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszula válogatás  
• 50 db 20%-os NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshop kapszulakupon  
• 10% vagy 15%-os NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshop kapszulakuponok  
• 10 db Macaron Mesterkurzus online tanfolyam  
• 100 db 5000 Ft-os vásárlási utalvány a macaronakademia.hu-ra  

 

Az első lépcső (szerencsekerék) nyereményei azonnali nyeremények, a Résztvevő azonnal értesítést kap 

a nyereményéről. A 10%-os, 15 %-os és 20%-os NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshopra vonatkozó 

kedvezménykuponok akár azonnal, de legkésőbb 2020. december 31-ig használhatók fel a www.dolce-

gusto.hu webshopban. A többi kipörgetett nyeremény kódját a nyertes emailben elküldi a 

Dolce.Gusto@hu.nestle.com email címre. A beérkező adatoka feldolgozása után, de legkésőbb 1 héten 

belül a Nestlé Fogyasztói szolgálata felveszi a kapcsolatot a nyertessel a nyeremény átvételével 

kapcsolatos egyeztetés céljából. 

A limitáltan rendelkezésre álló tárgynyeremények kisorsolása nyerőidőpontok alapján történik. A 

nyerőidőpontok a promóció kezdete előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással történik. 
Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes 

sorsolóprogram útján történik, 2020.10.05. napján a Lebonyolító 1112 Budapest Görbe utca 7. szám 

alatti fióktelepén, 14:00 órakor. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A 

sorsolás nem nyilvános. A nyereményeket azok a Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyerő 

időpontokban, vagy (az adott nyerő időpontokban beküldött pályázat hiányában) az azutáni legkorábbi 

időpillanatban (óra, perc, másodperc, számmásodperc) elsőként küldenek be érvényes pályázatot, azaz 

töltenek fel kódot. Amennyiben több játékos számmásodpercre azonos időpontban küld be érvénye 

Pályázatot, a Szervező azt a játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver 

sorrendben elsőként dolgozza fel. 

A 10%-os a és a 15 %-os NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshopra vonatkozó kedvezménykuponok 

korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, így azok a Pályázatok, amelyek nyerőidőponton kívül 

játszanak véletlenszerűen kisorsolt 10%-os vagy 15%-os NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshop kupont 

nyernek. 

 

2. lépcső nyereményei: 

http://www.dolce-gusto.hu/
http://www.dolce-gusto.hu/
mailto:Dolce.Gusto@hu.nestle.com


Azon Résztvevők, akik a nyereményjáték időszakában (2020. október 6. 10 óra 00 perc 01 

másodperctől - 2020. december 15. 10 óra 00 perc) vásárolnak az 1. pontban leírtaknak 

megfelelően a nyereményjátékban résztvevő üzletek valamelyikében, és érvényesen feltöltik 

pályázatukat a weboldalra, részt vesznek a sorsoláson, ahol esélyt kapnak, hogy megnyerjék a 

2. lépcső nyereményeinek egyikét: 

 

• 3 db 1 évre elegendő kávécsomag, amelynek tartalma egy NESCAFÉ® Dolce Gusto® 

Genio Kávéfőző és 45 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszula. A csomag 

tartalmát a Nestlé Hungária Kft állítja össze, az aktuálisan elérhető készletek alapján. 

• 3 db egyenként 100.000 Ft értékű Media Markt ajándékkártya (a kártya a Media Markt 

üzleteiben és webshopjában is felhasználható) 

• 3 db Apple Ipad 7 (10.2”, 32GB) 

• 3 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Infinissima kávéfőző 

 

A jelen nyereményjátékban való nyertesség nem akadálya annak, hogy nyertesség esetén a 

Résztvevő a NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Spar nyereményjáték elnevezésű 

nyereményjátékban való nyertesség esetén nyereményre legyen jogosult. A NESCAFÉ® 

DOLCE GUSTO® Spar nyereményjátékban való nyertesség nem akadálya annak, hogy 

nyertesség esetén a Résztvevő a jelen nyereményjátékban való nyertesség esetén nyereményre 

legyen jogosult.  

 

 

 

A 2. lépcső nyeremények sorsolásának időpontja: 

 

A sorsolás időpontja: 2020. 12.17 14:00 órakor 

Helyszíne: Parti Tamás Közjegyző Iroda 

Budapest 1122 Maros utca 23. 

 

3. A sorsolás menete, tartaléknyertesek 

 

A sorsolások a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra 

a nyeremények értékének csökkenő sorrendjében, nem visszatevéses eljárással. A promóció 

nyereményei a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes 

pályázat közül – 2020.12.17. napján 14:00 órakor a Lebonyolító közjegyző jelenlétében a 

Lebonyolító ügynökség két képviselője és a Nestlé egy képviselője jelenlétében a 

véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki. A sorolásról hivatalos 

jegyzőkönyv készül. A sorsolás nem nyilvános, a sorsolási jegyzőkönyvbe a sorsolástól 

számított 90 napig betekintés kérhető. Szervező nyereményenként 1 fő nyertest és 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. 

 

A Nyeremények utáni esetleges adó és járulékterheket, valamint a futárszolgálat, illetve postai 

továbbítás költségét a Szervező viseli, és fizeti meg. A Nyeremények sem készpénzre, sem 

pedig egyéb nyereményre vagy kedvezményre át nem válthatók. A nyeremény a Nyertes által 

harmadik személyre külön írásbeli nyilatkozattal átruházható. 

A 2. lépcső nyereményeinek esetében az átadás előre egyeztetett módon történik leghamarabb 

2021.01.15-én, előre egyeztetett helyszínen. A helyszínre utazás költsége a nyerteseket terheli. 

 

 

4. Nyertesek értesítése 



A nyertesek a www.dolce-gusto.hu/nyert2020 oldalon lesznek megtekinthetőek a sorsolást 

követően. 

 

A Szervező a második lépcső nyerteseit a megadott email címen értesíti, amennyiben három 

megkeresésre sem reagálnak a szervező a megadott telefonszámon is értesíti a Résztvevőt egy 

alkalommal. 

  

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

kapcsolatfelvételi kísérlet után a Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 8 

munkanapon keresztül további 2 alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a nyertes 

Játékossal. A kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén a nyertes Játkos Pályázata kizárásra kerül 

és a Játékos helyébe a tartaléknyertes lép.  

 

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.  

 

Nyeremények kiküldését a Szervező intézi posta és futárszolgálat útján, a nyertessel a 

regisztráció során megadott telefonszámon vagy e-mailen történt előzetes egyeztetés után. 

 

A Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy részére a jelen feltételekben 

foglaltak szerint a nyeremény átadására sor kerülhessen. A nyeremények átadásának határideje 

a sorsolást követő 90 napon belül van. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Résztvevő 

nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása, felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt 

Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, az a terhére nem értékelhető. Ha a kiküldött 

nyeremény átvétele első kísérletre meghiúsul, a Szervező azt az első feladáson kívül még egy 

alkalommal küldi ki a Résztvevőnek. Amennyiben a Résztvevő a nyereményét a második 

kiszállítás alkalmával sem veszi át, úgy a nyeremény átvételéről a futárszolgálat szállítási 

szabályzata szerint köteles gondoskodni. 

 

5. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyereményekhez kapcsolódó esetleges járulékos 

adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt 

terhelik. A kedvezmény beváltásával, illetve a nyereménytárgyak minőségi reklamációjával 

kapcsolatosan Szervező köteles helytállni.  

 

6. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a 

jelen részvételi szabályzatban írt személyi (*-gal jelölt), illetve alaki (**-gal jelölt) valamely 

feltételnek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A Szervező jogosult továbbá a nyeremény átadásáig kizárni a Játékból azt a Résztvevőt, aki 

tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményre jogosító kódhoz jutni, valamint a Játék 

céljával ellentétes módon, a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek és előírások 

megkerülésével próbál meg részt venni a Játékban. A jelen pontban meghatározott, 

tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, 

amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játék lebonyolításában résztvevő 

személyeknek okoztak. 

 

7. Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék során beküldött Pályázatokhoz 

kapcsolódó minden blokkot meg kell őrizni a nyeremények átadásáig.   

 

A nyeremény átvétele kizárólag a nyertes Pályázatba foglalt eredeti blokk(ok) bemutatása esetén 

lehetséges.  Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Résztvevő a jelen részvételi 

szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti 

példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a kedvezményre jogosító kód, illetve a nyeremények és a fődíj 



átadását az eredeti blokkok bemutatásához kösse. Ebben az esetben a következő címre postai 

úton kell a beküldést megtenni: OTA Kft. 1112 Budapest Görbe utca 7. 

 

8. Szervező a Résztvevők által megadott adatok valóságtartalmát a Résztvevővel való 

kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a 

Résztvevőt további adatok közlésére is felhívni. 

 

9. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló blokkokat fogadja el a Pályázatok 

érvényességének bizonyítására, amelyeken beazonosíthatóan, olvashatóan szerepel minden, az 

1. pontban a Pályázat feltételeként részletezett blokkadat. 

 

10. A Résztvevő a Játékban, sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen, pecsétes, stb.), illetve nem eredeti 

blokkal nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált blokk érvénytelen és nem vehet részt a 

játékban. 

 

11. A Pályázatok hiányosságáért/ hibájáért (pl. karakterhiba, téves, vagy nem valós adatfeltüntetés, 

manipulált, vagy téves AP kód, dátum, időpont, tranzakció szám, adatok hiánya stb.), ezenkívül  

a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények kézbesítésének 

a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért; a regisztráció, illetve a Játékban való 

részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért – így különösen 

szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai problémák, valamint a rendszer túlterheltsége 

miatt – a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. 

 

12. A játékban résztvevő blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 

Szervező döntése az irányadó. A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a megküldött 

blokkokat fogadja el, amelyek határidőben érkeznek be, és amelyeknek azonosító adatai 

megegyeznek a nyertes pályázatban beküldött vásárlás adataival. A jelen pontban meghatározott 

feltételeknek meg nem felelő pályázatot a Szervező kizárja a játékból. 

 

13. A Játékban való részvétel önkéntes.  

 

14. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 

esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

 

15. Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Résztvevőt, aki a Játékban tisztességtelen módon, a 

jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.  

 

16. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy 

törölje. 

 

17. A nyeremény igénybevételének a Résztvevőnél felmerült okból történő elmaradásáért vagy 

késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

18. A részletes Játékszabályzat és játék információk megtalálhatók a www.dolce-gusto.hu 

weboldalon, továbbá információk kérhetők a Nestlé Hungária Kft. Fogyasztói Szolgálatának 06 

80 44 28 81-es telefonszámán. 

 

19. Résztvevő a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban 

foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. 

 

20. Szervező a jelen Játékszabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja 

 

  

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


Azáltal, hogy a Résztvevő a Játékban részt vesz feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,  

➢ hogy nevét, lakcímét és telefonszámát, a prómócióban való részvételhez 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 

rendelkezéseinek megfelelően kezelje; 

➢ Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék 2. lépcsőjében való részvétellel a SPAR, INETRSPAR 

áruházakban történő vásárlás esetén automatikusan részt vesz a Nescafé® Dolce Gusto® Spar 

nyereményjátékában, melyre 2020. október 6. és december 15. között kerül sor.   

➢ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a tárgyi nyeremény átadását igazoló dokumentumon 

szereplő személyes adatait (nevét, lakcímét) a Szervező jelen Játék 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 Résztvevők adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő 

célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a játékban való 

részvételhez szükséges weboldal regisztrációja a Játék végét követően is fennmarad. A weboldal 

adatvédelmi tájékoztatója a www.nestle.hu/info/yourdata oldalon érhető el. 

➢ A nyertesek névsora (a név és lakóhely feltüntetésével) elérhető lesz a https://www.dolce-

gusto.hu/nyert2020 weboldalon a játék végét követő 10 munkanapon. 

➢ Adatkezelő: Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.  

➢ Adatfeldolgozó: OTA Kft. 1112 Görbe utca 7.  

 

Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek 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 

Résztvevő 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 

 

Résztvevő, 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).  

Résztvevő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival 

a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).  

 

Résztvevő 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 Résztvevőt 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 

https://www.dolce-gusto.hu/
https://www.dolce-gusto.hu/
mailto:DataProtectionOffice@nestle.com


Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Résztvevő 

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 

 

 

 

Budapest, 2020. október 1. 

 

Nestlé Hungária Kft. 

  Szervező 

 

 

 

 

 

  



1. számú Melléklet 

 

 

Nyeremények technikai részletei 

 

1. lépcső nyereményei: 

 

• · 10 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Termosz  
• · 10 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso porcelán csészekészlet  
• · 10 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino porcelán csészekészlet  
• · 10 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte macchiato üveg pohárkészlet  
• · 10 db Forgó fém-kapszulatartó  
• · 50 db 3 dobozos NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszula válogatás  
• · 50 db 20%-os NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshop kapszulakupon  
• · 10% vagy 15%-os NESCAFÉ® Dolce Gusto® webshop kapszulakuponok  
• · 10 db Macaron Mesterkurzus online tanfolyam  
• · 100 db 5000 Ft-os vásárlási utalvány a macaronakademia.hu-ra  

 

 

2. lépcső nyereményei: 

• 3 db 1 évre elegendő kávécsomag, amelynek tartalma egy NESCAFÉ® Dolce Gusto® 

Genio Kávéfőző és 45 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® kávékapszula. A csomag 

tartalmát a Nestlé Hungária Kft állítja össze, az aktuálisan elérhető készletek alapján. 

• 3 db egyenként 100.000 Ft értékű Media Markt ajándékkártya (a kártya a Media Markt 

üzleteiben és webshopjában is felhasználható) 

• 3 db Apple Ipad 7 (10.2”, 32GB)  

• 3 db egyedi design-al ellátott NESCAFÉ® Dolce Gusto® Infinissima kávéfőző 

 


