A dm Kvízjáték – Helia-D Botanic Concept hivatalos
játékszabályzata

A nyereményjáték sorozat megnevezése: „dm Kvízjáték – Helia-D Botanic Concept” (a
továbbiakban „Játék”)
A Játék szervezője: dm Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 4 (a továbbiakban „Szervező”)
A Szervező megbízottja: Mediator Group Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 58., (a továbbiakban
„Megbízott”)
1. A Játékban résztvevők köre
A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag
devizabelföldi, cselekvőképes, 16. életévét betöltött, a 14. pontban meghatározott személyek
körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt.
2. A Játék időtartama
A Játék 2018. március 19. napjának 15:00 percétől 2018. március 22. napjának 23:59 percéig
tart.
3. A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei
Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és az adott Játék időtartama alatt
ellátogat a dm Magyarország FB oldalára (https://www.facebook.com/dm.Magyarorszag),
részt vehet a Játékban. A Játék a dm Magyarország FB oldalán elérhető, a „dm Kvízjáték” tab
alatt (https://www.facebook.com/dm.Magyarorszag/app/508066899546869/ ) Játékos feladata,
hogy kattintással válassza ki az adott kérdésre vonatkozó helyes választ, majd neve és e-mail
címe megadásával véglegesítse a nevezését. Amennyiben a Játékos a helyes választ választja,
automatikusan részt vesz a játék végi nyereménysorsolásán. Amennyiben helytelenül válaszol,
a Játék véget ér, és a Játékos nem vesz részt a nyereménysorsoláson. A játék ideje alatt minden
esetben egy db kérdésre szükséges válaszolni.
Egy Játékos a játék alkalmával csak egyszer próbálkozhat.
4. A nyeremény, sorsolás
A Játék teljes időtartama alatt Megbízó összesen 10 db ajándékcsomagot sorsol ki.
Az ajándékcsomag tartalma:
• Helia-D Botanic Concept Nappali Ránctalanító Krém Tokaji Bor Kivonattal 50 ml
• Helia-D Botanic Concept Hidratáló Arckrém Normál, kombinált bőrre Tokaji Bor
Kivonattal 50 ml
• Helia-D Botanic Concept Tápláló, Hidratáló Kézkrém Tokaji Bor Kivonattal 100
mlpontos

A játék sorsolásán azon Játékosok vesznek részt, akik a játék során feltett kérdésre helyes
választ adtak. A nyeremények sorsolása a játék végét követő első munkanapon, 2018. március
23-án 11:00-kor kerül lebonyolításra, egy, a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített
sorsoló program által.
A sorsolások helyszíne: Mediator Group Krt. 1034 Budapest, Bécsi út 58.
A Szervező a sorsoláson a nyeremények nyertesein felül 10 fő tartaléknyertes Játékost sorsol
ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. Abban
az esetben, ha a nyertesek vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen
szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így
kizárásra kerül. Illetve ha a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a Játékos kizárásra,
vagy ha a nyertes/sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a sorsolást követő 2 héten belül a
Játékban használt elérhetőségén nem elérhető, vagy ha a nyertes nyilatkozatot tesz arról, hogy
nem kívánja átvenni a nyereményét.
5. A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden
szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező, illetve annak Megbízottja a
Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket, és amennyiben a Játékos nem felel
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható.
6. A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén
a Szervező döntése az irányadó.
7. A nyereménytermékekkel kapcsolatos bármely panasz esetén a Nyertesek a következő
elérhetőségeken kaphatnak segítséget: dmjatek@mediator.hu
8. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül
fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy
a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.
9. A Szervező az egyes nyereménysorsolásokat követő 10 napon belül e-mailben értesíti a
sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, telefonszám), valamint tájékoztatja a
nyerteseket a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertesek neve az alkalmazás „Korábbi
nyertesek listája” fülre kattintva a dm Kft. hivatalos oldalán, a www.dm.hu oldalon érhető el.
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot, ezzel
egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nevük a fent említett felületen megjelenjen.
10. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertesek személyes adatainak rögzítését követően
kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint.
A nyertes az ajándékcsomagot a Játék során, a kvíz felületén előre meghatározott listából
kiválasztott üzletben tudja átvenni, előzetes adategyeztetést követően. A nyeremény átvétele,
csak a meghatározott üzletekben lehetséges, melyek listája alkalmanként eltérő lehet. Csak és
kizárólag a nyertes által megjelölt és leegyeztetett üzletben lehetséges a nyeremény átvétele,
későbbi módosítás nem lehetséges.
A nyertes, adatainak rögzítését követően tudja a kiválasztott üzletben, nyitvatartási időben
nyereményét átvenni. A nyertest a játék során megadott e-mail címén értesíti a Szervező a
nyeremény átvételének pontos részleteiről. A Szervező a nyerteseknek minden esetben kettő e-

mailt küld. Az első e-mailben tájékoztatja a nyertességről, míg a második e-mailben kapja meg
a pontos információt a nyeremény átvételének pontos határidejéről. A Szervező a második
értesítő e-mailben mellékletként csatol egy dokumentumot, melynek bemutatása kötelező
ahhoz, hogy a nyertes jogait érvényesíteni tudja, és nyereményét átvehesse. A nyertes
nyereményt csak előzetes adategyeztetés során tudja átvenni a kiválasztott üzletben, az előre
meghatározott időponttól számított 30 naptári napon belül, a személyazonosságát igazoló
okmány bemutatását és az átvételt igazoló aláírást követően.
Amennyiben a nyertes 14 naptári napon belül a Játékban használt elérhetőségén nem elérhető
vagy a nyertes nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a nyereményét, úgy a
nyeremény joga a pótnyertesre száll át.
A nyereményt a nyertes által megjelölt tetszőleges, 16. életévét betöltött személy,
meghatalmazottként is átveheti. Ebben az esetben az első értesítő e-mailre válaszüzenetként
kell jeleznie, hogy a nyertes saját maga, vagy meghatalmazottja veszi át a nyereményt.
Amennyiben a nyertes jelzi, hogy meghatalmazott veszi át a nyereményt, a Szervező a második
értesítő e-mailben mellékletként a nyertességről szóló dokumentum mellett, egy
meghatalmazást is küld, melyet a nyertesnek saját és a meghatalmazott adataival kell kitöltenie,
valamint két tanú aláírásával kell szentesítenie. A meghatalmazottnak a nyeremény átvételekor
mindkét dokumentumot magával kell hoznia, a nyertességről szóló dokumentumot és a
meghatalmazást is. A meghatalmazott emellett személyazonosságát igazoló okmány
bemutatásával tudja a nyereményt átvenni, az átvételt pedig aláírásával igazolni. A
meghatalmazottnak ugyancsak 30 naptári nap áll rendelkezésre a nyeremény átvételére.
Amennyiben a nyertes vagy a meghatalmazott adott időpontig nem veszi át nyereményét, úgy
elesik attól.
A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító
irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük
átadása az adategyeztetést követően 30 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a
nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem
venné át, úgy a Szervező a 4. pontban foglaltak szerint jár el.
11. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet
átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
12. Amennyiben valamely nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével
együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el.
13. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyerteseket a
nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A
nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos
adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.
A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások a nyertest terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás
költsége).

14. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói
(Ptk. 685. § b.);
- a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a
magyarországi üzleteket,) és azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b). A játékból ki vannak
zárva a Mediator Group Kft., valamint egyéb, a promócióban részt vevő cégek alkalmazottai,
és ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
15. A Játék részét képező telefonos adategyeztetés során előforduló téves
adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb
cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a
nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.
16. A nyereményjáték a dm Magyarország Facebook oldalán kerül népszerűsítésre.
17. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz,
hogy a Játék nyerteseként
•
•
•
•
•

személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám) megadják;
nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak
megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja;
személyes adataikat (név, telefonszám) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját
marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja;
róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a
Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli,
térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;
részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden
rendelkezését.

18. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és
adatai megadásával a Játékosok adatai a dm Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és
feldolgozását a Mediator Group Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes. A dm Kft. ezeket az
adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása
céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.
Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és
esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (dm Kft., 2046 Törökbálint,
Depo Pf. 4. cím), illetve e-mailben a leiratkozas@dm-drogeriemarkt.hu, vagy a
dmjatek@mediator.hu címen.
Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, a nyilvántartási szám: NAIH-125604/2017.

19. A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi
feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.
Budapest, 2018. március 19.
dm Kft.
Szervező

