Penny Market Kft. ”Tavaszi akció” Nyereményjáték szabályzata
A nyereményjáték időtartama:
A játék 2018. április 12. napjától kezdődik, és a kaparós sorsjegy készletének erejéig, legfeljebb
azonban 2018. április 25. napjáig tart
A nyertes szelvények beváltásának határideje 2018. május 2.
Részvétel feltételei:
A Penny Market Kft. által szervezett Tavaszi akció nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18.
életévét betöltött természetes személy, aki az akció időtartama alatt bármelyik magyarországi Penny
Market üzletben legalább 2.500,- Forint értékben vásárol.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, a Szervező üzleteiben őrző-védő
szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Szervező részére karbantartási tevékenységet végző cégek
munkatársai, a Szervező részére diákmunkát végző munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Nyereményjátékban a
hűségprogramot szervező ügynökségek munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói sem vehetnek részt.
A Penny Market üzletben történő vásárlás végösszege alapján a vásárlók, minden 2.500,- forint után
egy darab kaparós sorsjegyet kapnak ajándékba. A vásárlás végösszegébe a betétdíj összege nem
számít bele.
Amennyiben az egyösszegű vásárlás értéke a 2.500,- forintot meghaladja, a résztvevőt annyi kaparós
sorsjegy illeti meg, ahányszor a nyugta/számla végösszege 2500-zal maradéktalanul osztható.
A nyereményjátékhoz összesen 2.850.000 darab kaparós sorsjegy kerül legyártásra, melyből 717.750
darab nyertes sorsjegy, 2.132.250 darab nem nyert sorsjegy.
A kaparós sorsjegyen 1 darab 12,5x50 mm nagyságú kaparós felület található, mely alatt az alábbi
feliratok valamelyike található:
„Sajnos nem nyert!”
„Gratulálunk! [érték] forint értékű ajándékkártyát nyert! [sorszám]”
„Gratulálunk! Ostyaszeletet nyert!”
A vásárló más vásárlóra átruházhatja az általa nem igényelt sorsjegyeket, de a Penny Market
munkatársainak nem ajánlhatja fel, a Penny Market munkatársai ezeket nem fogadhatják el.
Nyeremények:
•
•
•

5000 db 5.000 forint értékű Penny ajándékkártya
250 db 50.000 forint értékű Penny ajándékkártya
712.500 db Waffelriegel ostyaszelet 40 g (kókuszos, tejes, mogyorós, kakaós)
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A szervező helyettesítő termék megjelölésére jogosult, amennyiben a fenti készlet az akció
időtartama alatt elfogyna.
Amennyiben a sorsjegy a lekaparást követően nem olvasható, a vásárló másik sorsjegyet kap. A rossz
minőségű, lekaparhatatlan sorsjegy helyett a Résztvevő másik sorsjegyet kap, de nem hivatkozhat
arra, hogy a lekaparhatatlan sorsjegy nyereményre jogosította volna. A hibás, lekaparhatatlan
sorsjegyeket a Szervező a Résztvevő jelzése alapján pótolja, de a Szervezőt ezen túlmenően
semmilyen felelősség terheli a sorjegyeken esetlegesen szereplő nyereményekkel, nyerési esélyekkel
kapcsolatban. A Szervező elvesztett, elhagyott sorsjegy pótlására nem köteles, a sorsjegy
felhasználásáért annak átadása után kizárólag a Résztvevő a felelős.
Nyeremények átvétele:
Az ajándékkártyák - a nyertes sorsjegy ellenében - bármelyik magyarországi Penny Market üzlet
pénztárában átvehetőek. A pénztáros regisztrálja a nyertes nevét, lakcímét, telefonszámát és
lehetőség szerint e-mail címét.
Az 50.000 forint értékű ajándékkártyák átadása előre egyeztetett időpontban történik. Nyertesnek az
átadás helyéül kiválasztott üzlet pénztárosnál kell az elérhetőségét megadnia, hogy munkatársunk fel
tudja vele venni a kapcsolatot.
Az 50.000 forint értékű ajándékkártya nyereményt a nyertes kérheti több kártyán is, azonban az így
kapott ajándékkártyák darabszáma nem haladhatja meg az 5 darabot. Az egyes ajándékkártyára
feltöltött összegek együttesen nem haladhatják meg nyeremény összegét.
A Waffelriegel Ostyaszelet 40 g (kókuszos, tejes, kakaós, mogyorós) - a nyertes sorsjegy ellenében bármelyik magyarországi Penny Market üzlet pénztárában átvehető.
A nyertes szelvények beváltásának határideje 2018. május 2. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy
üzleteink 2018. május 1-én zárva tartanak.
A kaparós sorsjeggyel kapcsolatos egyéb tudnivalók:
A játékban résztvevő nyertes, sorsjegyének beváltásával (ajándékkártyát nyert sorsjegy pénztárnál
történő beváltásával), feltétlen beleegyezését adja, hogy a nyereményátadáson róla vagy a
nyereményátadáson részt vevő, őt kísérő hozzátartozóiról készült írott vagy egyéb elektronikus úton
rögzített nyilatkozat, fényképfelvétel, filmfelvétel a nyertes nevének és lakóhelyének feltüntetésével
a helyi és/vagy országos terjesztésű írott és/vagy elektronikus sajtóban, beleértve a Penny Market
Kft. által terjesztett reklámújságot, valamint reklámplakátot is, megjelenjen.
Adatvédelmi tájékoztató:
A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az
adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a
Nyereményjáték lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása céljából, a szükséges
mértékben a Játékos jelen Játékszabályzatban az alábbiakban feltüntetett, illetve a Nyereményjáték
során rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezelje. A személyes adatok a következők: név,
lakcím, e-mail cím, telefonszám. A nyertes Játékos személyes adatait a fenti adatkezelési céllal
kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban
meghatározott idejéig tárolják.
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A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Játékosnak az
adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései (1317. és 30. alfejezetei) tartalmazzák.
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a
személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott
esetekben a Játékos tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha
a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy bírósághoz
fordulhat.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel ellehetetlenüléséhez vezethet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges célból történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását, illetve a
lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kezdeményezi.
A Játékban résztvevők tudomásul veszik és részvételükkel önként, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervezők
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza,
valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja. A Penny Market Kft.
adatkezelési száma: NAIH-141333/2018.
Egyéb rendelkezések:
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban:
„Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.
A Penny Market Kft. nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban fel nem tüntetett egyéb
ajándéktárgyat. A nyereményjáték kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a Penny
Market Kft. kizárólag jelen játékszabályban foglalt feltételek alapján, a fentebb felsorolt
nyereménytárgyak átadására vállal kötelezettséget. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen
Nyereményjátékot bejelentés nélkül visszavonja, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a
Nyereményjátékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt
és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze.
A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető
nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az
esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező
felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat
– jogosult kártérítés igénylésére vagy a Nyereményjáték folytatásának kérésére.
A Játékra vonatkozó valamennyi információ, üzleteink pontos címe és a nyereményjátékkal
kapcsolatos szabályzat elérhető a www.penny.hu oldalon.
Alsónémedi, 2018. április 12.
Penny Market Kft.
Szervező
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