
A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. 
„MÁR 2 DOBOZZAL IS NYERHETSZ!” 

MEGNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK 
RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) 
(továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett „MÁR 2 DOBOZZAL IS NYERHETSZ!”  
játékban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 18. életévét betöltött*, állandó 
magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes* természetes személy* 
(továbbiakban: ”Résztvevő”) vehet részt, aki Magyarország közigazgatási 
határain belül található**, promócióban részt vevő**, magyarországi TESCO 
áruházban és TESCO webáruházban**, a promóció időtartama alatt**, vásárol** 
egyidejűleg legalább 2 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® dobozos kapszulát, és 
az ezek megvásárlásakor kapott vásárlást igazoló blokk(ok) AP kódját ** feltölti** 
a NESCAFÉ® Dolce Gusto® Klub regisztrációt és/vagy a fiókba történő 
bejelentkezést követően** a www.dolce-gusto.hu weboldalra** a vásárlást igazoló 
blokk(ok) fényképével, vásárlás dátumával és időpontjával, valamint tranzakció 
számmal együtt (továbbiakban: Pályázat).  A vásárlást igazoló blokkok 
megőrzése kötelező. 
 
A nyereményjáték lebonyolítását, ide értve a promóciós weboldal karbantartását, 
a sorsolások lebonyolítását, sorsolási jegyzőkönyvek készítését és a nyertesek 
promóciós weboldalon történő feltüntetését az OTA Kft. végzi (Továbbiakban 
„Lebonyolító”). 
 
 
1. A Nyereményjáték menete  
  

1.1.1 A Nyereményjátékban kizárólag cselekvőképes*, állandó*, 
nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket 
betöltött*, természetes személy* vehet részt, akik a NESCAFÉ® Dolce 
Gusto® www.dolce-gusto.hu oldalon működtetett webshop regisztrált 
felhasználója (klubtag)* (Továbbiakban: Résztvevő).  
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő elfogadja a 
nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzatát**. 
 
A játékban a Nestlé Hungária Kft., az OTA Kft. és a TESCO-GLOBAL 
Áruházak Zrt. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 
8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem 
vehetnek részt. 
 
1.1.2. Promóciós aloldal: www.dolce-gusto.hu/tesco  

 
 
1.1. A Játék időtartama:  
A promóciós időszak 2020. május 14. 10 óra 00 perc 01 másodperctől 
2020. június 10. 23.59 percig tart, vagyis az ebben az intervallumban 
vásárolt termékekkel lehet részt venni a játékban. 
A Pályázat(ok) feltöltésének határideje: a vásárlást igazoló adatok 
promóciós weboldalon történő feltöltésének időszaka: 2020 május 14. 10 
óra 00 perc 01 másodperctől 2020. június 17. 14:00 óráig tart. 
 
A feltöltési időszak időtartama előtt illetve után a www.dolce.gusto.hu 
weboldalra pályázatokat feltölteni nem lehet.  

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


 
 

 
 
1.2. A Játék mechanizmusa: 

 
A játékban való részvétel érdekében Résztvevő feladata, hogy vásároljon 
egyidejűleg legalább 2 doboz NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulát, 2020. május 
14. és 2020. június 10. között a magyarországi TESCO áruházakban vagy 
TESCO webáruházban, és a NESCAFÉ® Dolce Gusto® termékek 
megvásárlását igazoló blokk,az oldalon történő klubtagsági regisztrációt 
követően felvezetésre kerüljön  a www.dolce-gusto.hu/tesco weboldalra a 
vásárlást igazoló blokk(ok) AP kódjával és a vásárlást igazoló blokk(ok) 
fényképével, valamint a vásárlás dátumával és időpontjával és tranzakció 
számmal együtt 2020. június 17. 14:00-ig.  
 
Bolti és on-line vásárlás esetén is FONTOS, hogy a vásárlás június 10. 23.59.59 
előtt történjen. A vásárlást igazoló blokk adatait vagy a számla adatait az 1. 1 
pontnak megfelelően legkésőbb június 17. 14.00-ig feltöltse a promóciós felületre 
a Résztvevő. 
 
Az eredeti blokk vagy számla megőrzése a nyeremény átvételének feltétele. 
 
On-line vásárlás esetén a Tesco kiszállítás vagy a megrendelés átvételének 
bármilyen okból történő meghiúsulása – ide értve a lemondás esetét is - miatt 
elmaradt Pályázati beadást nem lehet pótolni, felelősséget a játék Szervezője és 
Lebonyolítója ezekért az esetekért nem vállal.  
 
A Játékban való részvétel NESCAFÉ® Dolce Gusto Klubtagsághoz kötött, 
amely  a www.dolce-gusto.hu weboldalon történő regisztrációval jön létre.  

A Klubtagság részleteiről Résztvevő a  weboldalon tájékozódhat. Amennyiben a 
Résztvevő a „MÁR 2 DOBOZZAL IS NYERHETSZ” JÁTÉK után mégsem kívánja 
megtartani Klubtagságát, profiljának törlését kérheti az info@hu.nestle.com e-
mailcímen vagy a Nestlé Hungária Kft. fogyasztói szolgálatának felületén a linkre 
kattintva:  

https://www.nestle.hu/info 

 
Amennyiben Résztvevő még nem regisztrált Klubtag, úgy az adatok feltöltése 
előtt szükséges a www.dolce-gusto.hu weboldalon, a regisztrálnia.   A 
regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges: nem, név, 
email cím, telefonszám (nyertesség esetén is ezen a telefonszámon értesíti a 
Szervező ).  
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 Klubtag és regisztrációval/saját fiókkal rendelkezik, úgy lépjen be 

fiókjába és a megjelölt helyen töltse fel a vásárlás adatait. 

 
1.2.1. Egy Résztvevő csak egyszer jogosult regisztrálni. Egy Résztvevő 

csak egy e-mail címről jogosult regisztrálni. 
 

1.2.2. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után 
lebonyolított vásárlásokat nem áll módunkban elfogadni. 

 

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


1.2.3. Amennyiben a Résztvevő több érvényes vásárlást igazoló 
blokkadatait tölti fel, úgy növeli esélyét a nyereménysorsolásnál.  

 

1.2.4. A www.dolce-gusto.hu/tesco oldalra hamisan és/vagy hiányosan 
feltöltött adatokat és fényképeket (módosított vagy hiányos blokkok 
stb.) nem áll módunkban elfogadni, az ilyen adatokat feltöltők a 
Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 

 
 

1.3. Nyeremények sorsolása: 
 

1.3.1. Azon Résztvevők, akik a nyereményjáték időszakában (2020. 
május. 14.00 óra 00 perc 01 másodperctől - 2020. június 10. 23 óra 
59 perc 59 másodpercig) vásárolnak az 1. pontban leírtaknak 
megfelelően a nyereményjátékban résztvevő üzletek 
valamelyikében, vagy online és érvényesen feltöltik pályázatukat a 
weboldalra 2020. június 17. 14:00-ig, részt vesznek a sorsolásokon 
ahol esélyt kapnak, hogy megnyerjék az aktuális heti és/vagy fődíj 
nyereményeinket. 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem vál
thatók. 

 
1.3.2. Heti nyereményeink sorsolása 
Minden játékhét végén, az adott héten feltöltött Pályázatok között 

nyereménysorolást tartunk. 

A heti nyereménysorsolásokon összesen alkalmanként 1 nyertes és 3 fő 

pótnyertes kerül kisorsolásra.  

 

A Nyereményjáték során a szabályzatnak megfelelően a sorsolások a feltöltött 

Pályázatok közül egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes 

programmal történnek, a lebonyolító ügynökség 2 képviselőjéből álló sorsolási 

bizottság előtt, amelyekről hivatalos jegyzőkönyv készül. A sorsolások nem 

nyilvánosak. A sorsolástól számított 90 napig azonban Résztvevő jogosult 

másolatot kérni a sorsolási jegyzőkönyvből.  

A nyertes Pályázatot feltöltött regisztrált Résztvevő a heti nyeremény nyertese, 

amennyiben mindenben megfelel a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat 

feltételeinek.  

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 vásárlást igazoló blokkot vagy 

nem tudja átvenni a nyereményt vagy azt visszamondja, úgy helyébe 

tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése és a nyeremény kiküldése a 

továbbiakban ugyanúgy folytatódik. 

 

 
1.3.2.1. Heti nyeremények sorsolásának időpontja: 

 
1. heti nyereményjáték időtartama: május 14. 10.00 - 20. 9:59 
A sorsolás időpontja: május 21. 14:00 órakor 
 
2. heti nyereményjáték időtartama: május 20. 10.00 – 27. 9.59 
A sorsolás időpontja: május 28. 14:00 órakor 

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


 
3. heti nyereményjáték időtartama: május 27. 10.00 - 03. 9.59 
A sorsolás időpontja: június 04. 14:00 órakor 
 
4. heti nyereményjáték időtartama: június 03. 10.00 - 10. 9.59 
A sorsolás időpontja: június 11. 14:00 órakor 
 
5. heti nyereményjáték időtartama: június 10. 10.00 - 17. 10.00 
A sorsolás időpontja: június 18. 11:00 órakor 
 
 
 

1.3.2.2. Heti nyeremények sorsolásának helyszíne: OTA Kft. 
1112 Budapest Görbe utca 7. 
 

1.3.2.3. Heti nyeremények: 

Hetente összesen 1 nyeremény kerül kisorsolásra 1 Résztvevő 
számára. 
A nyeremény 1db 16 doboz kapszulát tartalmazó NESCAFÉ® Dolce 

Gusto® kapszulaválogatás. 
A kapszulaválogatás tartalma: 

NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso kapszula – 3 db. 
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cold brew kapszula – 3 db.  
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino – 4 db. 
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cortado – 3 db. 
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte machiato – 3 db. 
 

 
1.3.3. A fődíj sorsolása 

 
A nyereményjáték végén, az addig feltöltött Pályázatok között fődíj sorolást 
tartunk.  
A Fődíj sorsoláson összesen 1 fő nyertes és 3 tartaléknyertes kerül 
kisorsolásra.  
 
A Nyereményjáték során a szabályzatnak megfelelően a sorsolás a feltöltött 
Pályázatok közül egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes 
programmal történik, az ügynökség 2 képviselőjéből, egy Nestlé képviselőből és 
egy közjegyzőből álló sorsolási bizottság előtt, amelyről hivatalos jegyzőkönyv 
készül. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolástól számított 90 napig azonban 
Résztvevő jogosult másolatot kérni a sorsolási jegyzőkönyvből. A nyertes 
Pályázatot feltöltött regisztrált NESCAFÉ Dolce Gusto Klubtag a 
nyereményjáték fődíjának nyertese.  
 
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 vásárlást igazoló blokkot vagy 
nem tudja átvenni a nyereményt vagy azt visszamondja, úgy helyébe 
tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése és a nyeremény kiküldése a 
továbbiakban ugyanúgy folytatódik. 
 
 

1.3.3.1. Fődíj sorsolásának időpontja: 2020. június 18. 14:00   
1.3.3.2. Fődíj sorsolásának helyszíne:  
Dr. Parti Tamás közjegyző iroda, 1122 Budapest Maros utca 23. 



 
 

1.3.3.3.  A Fődíj: 
1 db Vespa Primavera 50 i-Get 
 

A fődíj; a Vespa Primavera 50 i-Gethez köthető üzembehelyezési és a 
regisztráció költségei a Szervezőt terhelik, a fődíj nyeremény átvételéhez 
köthető, és az egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik.  
 

Vespa  Primavera 50 i-Get 

Adatlap: 

 Szín: SZAHARA  

Motor: Egy hengeres, 4 ütemű, i-Get, Euro4  

Lökettérfogat:50 cc  

Furat x löket:52x58,6  

Teljesítmény:4 LE  

Hűtés: levegő  

Első fék: Tárcsafék 200 mm  

Hátsó fék: Dobfék 140 mm  

Első kerék:110/70-12  

Hátsó kerék:120/70-12  

Első gumi mérete:  

Hátsó gumi mérete:  

Méretadatok:  

Hossz:1870 mm  

Szélesség:735 mm  

Tengelytáv:1340 mm  

Ülésmagasság:790  

Önsúly:95 Kg  

Üzemanyag- tartály:8 liter  



 
 

 
2. Nyertesek értesítése 
 
A nyertesek a www.dolce-gusto.hu/tesco oldalon lesznek megtekinthetők a 
sorsolást követő 3 munkanapon belül. 
 

A Szervező a heti nyerteseket a megadott email címen értesíti, amennyiben 
három megkeresésre sem reagálnak a szervező a megadott telefonszámon is 
értesíti a Résztvevőt egy alkalommal.  

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.  

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 mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremény 
nyertese a fentiek alapján nem elérhető, helyébe tartaléknyertes lép. 
 
 
Szervező a fődíj nyertesével a regisztrációkor megadott telefonszámon veszi fel 
a kapcsolatot az értesítés visszaigazolását követő 10 munkanapon belül. 
Szervező a nyertes Játékossal való telefonos kapcsolatfelvétel sikertelensége 
esetén az első kapcsolatfelvételi kísérletet követő 10 munkanapon belül további 2 
alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékossal. A 
kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén a nyertes Játékos Pályázata kizárásra 
kerül és a Játékos helyébe tartaléknyertes lép.  
 

3. Nyeremények átadása  
 
3.1. Heti nyeremények átvétele  

 
A Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy részére a jelen 
feltételekben foglaltak szerint a nyeremény átadására sor kerülhessen. A heti 
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. 
 

3.2. Fődíj átvétele 
 

A Fődíj Nyereményt a nyertes Játékos kizárólag személyesen veheti át, a 
Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen 
legkorábban 2020. június 30. napjától legkésőbb az átvétel várható első napjától 



számított 90 (kilencven) naptári napon belül. A személyes átvétel költségét a 
nyertes játékos viseli.   
A nyertes játékos köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy 
a nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. 
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a 
Fődíj Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem a Szervezőt, 
sem a Lebonyolítót nem terheli felelőséggel.  
Játékos tudomásul veszi, a lebonyolító Fődíj átvételére újabb lehetőséget nem 
tud biztosítani.  
A gépjármű tulajdonba adásának feltétele, hogy a nyertes a gépjármű 
forgalomba helyezése előtt a kötelező gépjármű felelősség biztosítást 
kössön szabadon választott magyarországi biztosító társaságnál vagy bármely 
magyarországi alkusznál, és az aláírt, általa elfogadott ajánlat másolatát átadja 
Lebonyolító képviselőjének, személyesen, postai, vagy elektronikus formában.  
 

4. Egyéb részletek és feltételek  
 
4.1. 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. 

 
4.2. 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 
nyeremények és a fődíj átadását az eredeti blokk bemutatásához kösse. 
Ebben az esetben a következő címre postai úton kell a beküldést 
megtenni: OTA Kft. 1112 Budapest Görbe utca 7. 
 

4.3. 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. 

 
4.4. 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 blokk adat. 

 



4.5. 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. 

 
4.6. 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. 

 
4.7. A játékban résztvevő blokkok érvényességével kapcsolatban 

felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A 
Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a megküldött, azaz 
olvashatóan feltöltött 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. 
 

4.8. A Játékban való részvétel önkéntes.  
 

4.9. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen 
kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 
 

4.10.   Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Résztvevőt, aki a 
Játékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt 
feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.  

 
4.11.   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. 

 
4.12.   A nyeremény igénybe vételének a Résztvevőnél felmerült okból 

történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal. 

 
4.13.   A részletes Játékszabályzat és játék információk megtalálhatók a 

www.dolce-gusto.hu/tesco weboldalon, továbbá információk kérhetők a 
Nestlé Hungária Kft. Fogyasztói Szolgálatának 06 80 44 28 81-es 
telefonszámán. 
 

4.14.   A Résztvevő a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és 
elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és 
adatkezelési feltételt. 
 

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

5. Adatkezelési feltételek  

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


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

 hogy nevét, lakcímét és telefonszámát, a promócióban való részvételhez 
nélkülözhetetlen személyes adatait, a fődíj nyertes esetén a nyeremény 
átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és 
Megbízottjai a Játék lebonyolítása céljából, valamint a https://www.dolce-
gusto.hu/adatvedelem/ oldalon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban 
foglalt célokból, így különösen a   NESCAFÉ® Dolce Gusto® Klub tagság 
fenntartása és adminisztrációja, a tagsággal összefüggő aktivitások 
kezelése 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 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.  

 A nyertesek teljes névsora (a név és lakóhely feltüntetésével) elérhető 
lesz a https://www.dolce-gusto.hu/tesco weboldalon a játék végét követő 
3 munkanapon. 

 Adatkezelő: Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.  
 Adatfeldolgozó: OTA Kft. 1112 Budapest Görbe utca 7.  

 
5.2. 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: 
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 

 
 

5.3. 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).  

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


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. 
 

5.4. 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 
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. május 14. 
 
Nestlé Hungária Kft. 
  Szervező 
 
 
 
 
 
 


