Az „Actimel >>Rázd fel a reggeled!<< komment játék”
online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata
A Danone Kft. „Actimel >>Rázd fel a reggeled!<< komment játék” néven online nyereményjátékot
szervez. A nyereményjátékkal kapcsolatos tájékoztatás az Actimel weboldalán (http://actimel.hu/) és
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/actimelHU/) található, a nyereményjátékban való
részvételhez az http://instagram.com/ oldalon – a továbbiakban: Instagram – nyitott, saját fiók
szükséges.
1. Szervező és Lebonyolító
Az „Actimel >>Rázd fel a reggeled!<< komment játék” elnevezésű online nyereményjáték (a
továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.) (a
továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró Forward Digital Works Kft. (székhelye: 1016
Budapest, Szirtes út 26. fszt. 1.) (a továbbiakban: Lebonyolító).
2. Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi igazolvánnyal és saját
Instagram fiókkal rendelkezik, ha részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és megfelel a
játékmechanizmus alábbi feltételeinek (a továbbiakban: Játékos):
a.) a https://www.instagram.com/henrykettner/ címen elérhető Instagram csatornán a 2017.
november 2-án 18 óra 30 perckor kihelyezett posztban feltett kérdésre kommentben
válaszol, és
b.) az Instagram komment (a továbbiakban: Pályázat) jelen Játékszabályzat 2. és 3. pontja
szerinti beküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a
jelen Játékszabályzat minden rendelkezését és az abban foglalt adatkezelési feltételeket.
A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Pályázat beküldhetősége
alapvetően a Szervezőn kívülálló tényezőktől függ, mint például (de nem kizárólagosan) az
Instagramot érintő kapcsolati vagy rendszerhiba, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a
lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint e személyeknek a
hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék
lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a személyek, akik a Játék
szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt több felhasználói Instagram profillal,
vagy nem valós személyes adatokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket
ezzel a tisztességtelen magatartással megnöveljék.
A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy

Lebonyolítónak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan
kizárhatja a Játékból.
A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 7. pontja részletezi.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. A Játék időtartama
A Játék 2017. november hó 2. napjától november hó 3. éjfélig tart.
4. A Játék menete
A Játékosok egy Instagram komment jelen Játékszabályzat 2. és 3. pontjában meghatározott
feltételek alapján történő feltöltésével tudnak részt venni a játékban (Pályázat benyújtása).
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Pályázataként beküldött Instagram komment nem tartalmazhat
jogszabályba ütköző, szexuális jellegű, vallási vagy politikai elemeket, illetve nem hordozhat
gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat, valamint meg kell, hogy
feleljen a 2. a) pontban a komment elhelyezésére vonatkozóan írt feltételnek és a jó ízlés
követelményeinek. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt tartalmi előírásoknak
nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Amennyiben személyiségi jogok
vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az
ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő
követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. A beküldött felvételek Játékos felé történő
visszajuttatására vagy megőrzésére sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal.
A Pályázat akkor minősül benyújtottnak, ha megjelenik a https://www.instagram.com/henrykettner/
címen elérhető Instagram csatornán 2017. november 2-án 18 óra 30 perckor kihelyezett poszthoz
tartozó kommentben a 2. pontban meghatározott feltételekkel a 3. pontban meghatározott
időtartam alatt, valamint elérhető marad a játék lezárását követő 5 munkanap alatt is. Egy Játékos
csak egy Pályázatot küldhet be a Játék időtartama alatt. A Nyertesek 5. pont szerinti kisorsolása során
a fenti feltételeknek megfelelően beküldött minden Pályázat részt vesz.
A Lebonyolító jogosult a beérkezett Pályázatok megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen
Játékszabályzat 2. és 4. pontjaiban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem
felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt.
A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért (pl. nem nyilvános Instagram profil használata), késedelméért
sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
5. Nyertesek kiválasztása, Nyeremények
A beküldött Pályázatok közül a Lebonyolító 2017. november hó 6. napján 16.00 órakor véletlen
kiválasztásos gépi sorsolással, három tagú sorsolási bizottság jelenlétében 3 (három) nyertest sorsol
ki, majd az eredményt a 6. pont szerint nyilvánosságra hozza. A kisorsolt 3 (három) nyertes
nyereménye fejenként egy tálca (6 db 4x100 g-os) Actimel joghurtital.

A nyertesek mellett a Lebonyolító 5 fő tartaléknyertest is kisorsol, akik abban az esetben lépnek a
nyertesként kisorsolt vagy sorrendben előttük álló tartaléknyertes Játékos helyébe, ha a nyertessel
(sorrendben előbb álló tartaléknyertessel) a jelen Játékszabályzat alapján nem sikerül felvenni a
kapcsolatot vagy arra a Játékszabályzat alapján nem jogosult.
A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon
nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható. A nyereménytárgyak megváltoztatásának
jogát a Szervező fenntartja. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező
vállalja.
6. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele
A nyertesekkel a sorsolás napján Instagram privát üzenetben felvesszük a kapcsolatot a nyeremény
átvételének részleteivel kapcsolatban. A nyertesek Instagram felhasználónevét a Pályázatok
értékelésének napját követő 2 munkanapon belül közzétesszük az Actimel Facebook és weboldalán.
A nyeremények postai kézbesítéssel kerülnek a nyertesekhez eljuttatásra a nyertesek e-mailben
történő visszaigazolását követő 10 munkanapon belül, melynek költségeit a Szervező vállalja.
A nyertes Játékosok neve hozzáférhető a Lebonyolítónál is.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Lebonyolító kommentben történő megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
– alapos okkal feltehető, hogy több felhasználói Instagram profillal vagy hamis adattal (név, e-mail
cím) játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;
– alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;
– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.
A nyertes Játékosok a Lebonyolító által küldött megkeresés elküldésétől számított 5 munkanapon
belül jogosultak és egyben kötelesek privát Instagram üzenetben vagy emailben megadni a
Lebonyolítónak a nyeremények átadásához szükséges személyazonosító adatokat (teljes név,
születési dátum, email cím, telefonszám, lakcím és adóazonosító). A nyertes Játékosok kötelesek
együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval a nyeremény sikeres átvételének érdekében, s ha
ennek nem tesznek eleget, és ennek következményeként a nyeremény átvétele meghiúsul, úgy e
körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító a
nyeremény átvételének lehetőségét csak a jelen Játékszabályzatban írt feltételek és határidők
betartása mellett tudja biztosítani, ellenkező esetben a nyeremény nem vehető át, a Játékos a
nyereményre való jogosultságát elveszíti.
A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes vagy meghatalmazottja átvételekor igazolja a
személyazonosságát személyi igazolványa segítségével.

7. Felelősségi szabályok
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése során bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely
okból) megszakad az Instagram webhelyével, abban az esetben a Pályázat benyújtásának
sikertelenségéért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét az Instagram rajta kívül álló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Pályázatok beküldése nem valósítható meg.
A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játékban való részvételhez
szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.
8. Adatkezelés és hozzájárulások
Az adatkezelés a Játékban való önkéntes részvételen és hozzájáruláson alapul. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, Pályázatuk beküldésével tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy





Szervező mint adatkezelő, és a Lebonyolító mint a Szervező által megbízott adatfeldolgozó a
Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a Játékkal összefüggésben
illetve a nyeremények eljuttatása érdekében a jelen Játékszabályzatban írtak szerint kezelje.
A személyes adatokból a Szervező adatbázist nem képez
nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
a Pályázat beküldésével minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések,
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek betartásával történik. A Játékos által megadott személyes adatok
kezelője a Szervező (Danone Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.), az adatok feldolgozását pedig a
Lebonyolító (Forward Digital Works Kft. 1016 Budapest, Szirtes út 26. fszt. 1.) végzi. A Szervező
bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi e-mail vagy postai címen:
danoneinfo@danone.hu vagy 1394 Budapest, Pf.: 377. Amennyiben azonban az
adattörlési/zárolási kérelem a Nyeremény átadása előtt történik, úgy a Játékos tudomásul veszi,
hogy a Játékban megszerezhető Nyeremény átvételére való jogosultsága elvész. Ezen kívül a
Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása
alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat.
A Szervező a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést az illetékes Hatósághoz (NAIH)
bejelentette. A Szervező által végzett adatkezelésre vonatkozó regisztrációs szám: NAIH129441/2017.
9. Egyéb szabályok
Jelen Játékszabályzat hozzáférhető az Actimel weboldalán (http://actimel.hu/), Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/actimelHU/) és a Játékról tájékoztatás kérhető a díjmentesen hívható
06 80 88 77 88-as Danone Infovonalon is munkanapokon 8 és 20 óra között.
A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon
túlmenően egyéb nyereményt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indoklás
nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
A nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azokkal összefüggésbe nem
hozható. A résztvevők a játék során a Danone Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül
az Instagramnak.
Budapest, 2017. november 2.
Danone Kft.
Szervező

