Az „Actimel – Értékeld kedvenc Actimel terméked és nyerj!”
részvételi- és játékszabályzata
A Danone Kft. „Actimel – Értékeld kedvenc Actimel terméked és nyerj!” néven
online nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékkal kapcsolatos tájékoztatás
az https://www.actimel.hu weboldalon (a továbbiakban: Actimel weboldala),
valamint a https://www.facebook.com/actimelHU/ oldalon (a továbbiakban:
Actimel Facebook oldala) található. A nyereményjátékban való részvételhez saját
e-mail cím szükséges.
1. Szervező és Lebonyolító
Az „Actimel – Értékeld kedvenc Actimel terméked és nyerj!” elnevezésű online
nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Danone Kft. (székhelye:
1134 Budapest, Váci út 35., Postacím: 1394 Budapest, Pf. 377., cégjegyzékszáma:
01-09-076725 (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
rendelkezik, valamint részvételét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és megfelel
a játékmechanizmus alábbi feltételeinek (a továbbiakban: Játékos):
a.) az Actimel weboldalán megtalálható termékek aloldalán saját nevében, saját
tapasztalatain alapulva, anékül, hogy ezért bárkitől bármely ellenszolgáltatást
kért vagy kapott volna, a 4. pontban foglaltaknak megfelelő érvényes értékelést
helyez el, valamennyi kötelezőnek jelölt mezőt kitöltve (a továbbiakban:
Pályázat)
b.) a Pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező értékelését – csak
vezeték- és keresztneve kezdőbetűjeinek feltüntetésével – az Actimel
weboldalán illetve az Actimel Facebook oldalán közzétegye és
c.) a Pályázat beküldését megelőzően a nyilatkozattételre szolgáló mező
bejelölésével kifejezetten elismeri, hogy teljes körűen megismerte és feltétel
nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatot 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) a weboldalat 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 regisztrált több e-mail fiókkal, 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 Szervező fenntartja a jogot a Pályázatok
előzetes felülvizsgálatára és moderálására, mely alapján csak a jóváhagyott
Pályázatok kerülhetnek ki az Actimel weboldalra és kerülhetnek bele a sorsolási
adatbázisba.
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 2020. október hó 26. napján 12.00 órától November hó 15. napján
23:59 óráig tart.
4. A Játék menete
A Játékosok az Actimel weboldalán, a termékek oldalain elhelyezett Értékelem!
gomb megnyomásával megjelenő felületen beírható érvényes értékelés
elhelyezésével - tudnak részt venni a Játékban (Pályázat benyújtása).
Az értékelés sikeres beküldését a weboldalon (felugró ablakban) megjelenő
üzenet jelzi.
A Játékos kizárólagosan felelős azért, hogy Pályázatként kizárólag olyan
értékelést helyezzen el
a.) amely saját tapasztalaton alapuló saját véleménye, és amellyel kapcsolatos
szerzői jogokkal kizárólagosan és korlátozás nélkül rendelkezik, b.) amelynek
közzétételéért semmilyen ellentételezésben senkitől nem részesült, ilyet nem
kért és nem fogadott el,
c.) amely nem tartalmaz semmilyen jogszabályba ütköző (pl. tiltott egészségre
vonatkozó állításként értékelhető) vagy egyébként félrevezető, sértő, fenyegető,
erőszakos vagy vulgáris jellegű, vallási vagy politikai elemet, illetve nem hordoz
gyűlöletkeltő vagy egyébként harmadik személyeket sértő tartalmakat, illetve
d.) amely nem sérti sem a Szervező vagy annak termékei, sem más harmadik
személyek jogait és különösen azok jó hírnevét,
e.) amely nem tartalmaz semmilyen számítógépes vírust vagy egyéb káros
hatású számítógépes programot vagy adatot, és
f.) amely értékelést kizárólag saját személyes adatai (név és e-mail cím)
megadásával küld be.

A Szervező fenntartja az értékelések utólagos moderációjának jogát is, melynek
alapján jogosult a weboldalról törölni és a Játékból kizárni a fenti feltételeknek
meg nem felelő értékeléseket, melyek a weboldali közzétételtől számított
legkésőbb egy héten belül törlésre és a Játékból kizárásra kerülnek.
. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A
Pályázat akkor minősül érvényesen benyújtottnak, ha megjelenik az Actimel
weboldalán a Játéknak a 3. pontban meghatározott időtartama alatt és a
Játékszabályzat alapján sem kerül utólag törlésre.
A Játékos a Játék időtartama alatt egy termékre nézve beküldött Pályázatával
csak egyszer vehet részt a Játékban, az azonos termékre vonatkozóan beküldött
többi értékelése érvénytelennek minősül és a Játékban nem vesz részt.
Amennyiben azonban a Játékos a Játék időtartama alatt több különböző termék
alatt helyez el szabályos és érvényes értékelést, úgy ezek érvényes
Pályázatoknak minősülnek és velük arányosan növelheti nyerési esélyét (tehát
pl. két különböző Actimel termék szabályos értékelése esetén kétszeres eséllyel
indul a nyeremény sorsolásakor).
A Lebonyolító jogosult a beérkezett Pályázatok megvizsgálására, hogy azok
megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 2. 3. és 4. pontjaiban meghatározott
feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek,
így azok a Játékban nem vehetnek részt. A Pályázatok késedelmes beküldéséért
sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
5. Nyertesek kisorsolása, Nyeremények
A weboldalon keresztül érvényesen benyújtott Pályázatok közül a Lebonyolító
2020. November hó 16. napján 10.00 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:
- nyertesenként 1 tálca (összesen 3 tálca) Actimel, választott ízben (egy tálca 6
db 4x100g-os kiszerelést tartalmaz).
A nyertes(ek) mellett a Lebonyolító nyertesenként 3-3 (három-három) fő
tartaléknyertest is kisorsol, akik kisorsolásuk sorrendje szerint abban az esetben
lépnek a nyertesként kisorsolt Játékos, vagy az előttük kisorsolt tartaléknyertes
helyébe, ha a nyertessel – vagy az előttük kisorsolt tartaléknyertessel - a jelen
Játékszabályzat alapján nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy ha a
nyertes/tartaléknyertes a Játékból a Játékszabályzat rendelkezései alapján
kizárásra került és emiatt a nyereményre nem jogosult. A nyeremények másra át
nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, semmilyen módon
nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre nem válthatók. A
nyereménytárgyak megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. A

nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező
vállalja.
6. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele
A nyertest a sorsolás napján a Lebonyolító a Játék során, az értékelés
beküldésekor megadott e-mail címen keresztül értesíti a nyeremény átvételének
részleteivel kapcsolatban. A nyeremények átvétele postai úton történik a
nyereményre josoult személlyel történő adategyeztetés lezárását követő 30
napon belül. A nyertes Játékosok nevét a sorsolást követő 10 napon belül
közzétesszük az Actimel Facebook oldalán, a nyertesek neve pedig hozzáférhető
a Lebonyolítónál is. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Lebonyolítónak a sorsolást követően megküldött, e-mail üzenetben történő
megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
– alapos okkal feltehető, hogy több felhasználói e-mail címmel 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 nyeremények átadásának a nyertes Játékos által tévesen megadott adatok
miatti elmaradásáért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget
nem vállal. A nyertes Játékos a Lebonyolító által küldött megkeresés elküldésétől
5 munkanapon belül jogosult és egyben köteles válasz e-mail üzenetben megadni
a Lebonyolítónak a nyeremények átadásához szükséges személyazonosító
adatokat (teljes név, lakcím, telefonszám, születési dátum, adóazonosító jel és
email cím). A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval a
nyeremények sikeres átvételének érdekében, s ha ennek nem tesz 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
nyeremények 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
felhasználáskor igazolja a személyazonosságát személyi igazolványa és
lakcímkártyája segítségével.
7. Felelősségi szabályok
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos
részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált emailcímek 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 Actimel 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
Actimel weboldal 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 kifejezett hozzájáruláson
alapul. Aki a Játékban részt vesz, Pályázata beküldésével tudomásul veszi és
hozzájárul ahhoz, hogy







az általa önkéntesen megadott személyes adatokat, melyek a Játékban való
részvételhez és vele való kapcsolattartáshoz, valamint nyertessége esetén a
nyereményre való jogosultságmegállapításához és a nyeremény átadásához
szükségesek (név, e-mail cím, születési idő, postacím, telefonszám,
adóazonosító jel), a Szervező az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és a
2016/679/EKR számú európai általános adatkezelési rendeletnek (GDPR)
megfelelően kezelje és a Lebonyolítónak mint adatfeldolgozónak átadja;
hozzájárul ahhoz, hogy érvényes Pályázatnak minősülő értékelését – csak a
vezeték- és keresztneve kezdőbetűjeinek feltüntetésével – a Szervező az
Actimel weboldalán és az Actimel Facebook oldalán fogyasztói
véleményként határozatlan időtartamig közzétegye;
hozzájárul ahhoz, hogy nyertesség esetén teljes nevét , lakóhely települését a
Szervező/Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag
a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
elfogadja a jelen Játékszabályzat és az abban foglalt adatkezelési feltételek
minden rendelkezését.

Az érvényes Pályázatok és az azokat beküldő Játékosok adatait a Szervező
jogosult a Játékos által bármikor benyújtható, az adatkezelési hozzájárulás
visszavonására és/vagy az adattörlésre/zárólásra vonatkozó kérelem
teljesítéséig kezelni, a nyertesek adatait pedig köteles – az adózás rendjéről és
a számvitelről szóló hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően –
jogszabályi kötelezettségei teljesítése céljára legfeljebb 8 évig megőrizni.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EKR számú
európai általános adatkezelési rendelet (GDPR) 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, illetve éljen az adathordozhatóság jogával vagy tiltakozzon adatai
kezelése ellen, továbbá az is, hogy visszavonja az adatkezléshez adott
hozzájárulását az alábbi e-mail vagy postai címen: danoneinfo@danone.hu vagy
1394 Budapest, Pf.: 377. A Játékosnak azonban tudomásul kell vennie, hogy
amennyiben az adattörlési/zárolási kérelem vagy tiltakozás, illetve az
adatkezeléshez való hozzájárulást visszavonó nyilatkozat benyújtása a
Nyeremény átadása előtt történik, úgy a Játékban megszerezhető Nyeremény
átvételére való jogosultsága elvész. Amennyiben a Szervező által az
adatkezeléssel kapcsolatban meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos
panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(www.naih.hu, az ügyfélszolgálat elérhetőségei: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy
1374 Budapest, Pf.: 603.) vagy a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően az illetékes bírósághoz fordulhat.
9. Egyéb szabályok
Jelen Játékszabályzat hozzáférhető az Actimel weboldalán és a Játékról
tájékoztatás kérhető az ingyenesen 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 indokolás nélkül bármikor módosítsa,
ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a
Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
Budapest, 2020. október 26.
Danone Kft. Szervező

