„Dobd be magad – Aluvaluta és Aluakadémia” játékszabályzat
A Játék időtartama:
Első nyereményidőszak: 2017. április 03.10:00:00 órától – 2017. április 23. 23:59:59
óráig
Második nyereményidőszak: 2017. május 2.10:00:00 órától – 2017. május 19. 23:59:59
óráig
A Returcom Nonprofit Kft. „Dobd be magad – Aluvaluta és Aluakadémia”
elnevezésű nyereményjáték
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
A játékban részt vevő játékosok részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül
tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi
szabályzatát.

1. A játék szervezője:
A Returcom Nonprofit Kft. (székhely: 1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7. 6/1.), a
továbbiakban: Szervező, „Dobd be magad – Aluvaluta és Aluakadémia” elnevezéssel
nyereményjátékokat szervez az 1.sz. mellékletben meghatározott, magyarországi
áruházakban található Returpack és Tesco alumínium italdoboz visszaváltó automaták
használói számára, a továbbiakban „Játék”.
A Játék lebonyolítója az REON Digital Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 9294.), a továbbiakban „Lebonyolító”.
A Játék lebonyolításával összefüggő, egyéb feladatokat a Szervező által megbízott
ügynökség, a Premier Public Relations Kft. (székhely: 1053 Budapest, Fejér György u. 8.
I/2.), továbbiakban „Közreműködő” látja el.

2. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:
2.1. A Játékban olyan magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18.
életévét betöltött, természetes személy, a továbbiakban: „Játékos” vehet részt, aki a Játék
5. pontban írt időtartama alatt
a www.facebook.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy
”Weboldal”) található „Minden doboz visszajár” elnevezésű rajongói oldalról (”Rajongói
oldal”) elérhető „Dobd be magad” elnevezésű alkalmazást (”Alkalmazás”) engedélyezi, és
ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, valamint
megadja e-mail címét és játszik az Alkalmazásból elérhető játékkal, továbbá
az Alkalmazás engedélyezésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”)
írt valamennyi feltételt.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Közreműködő és a Lebonyolító
alkalmazottai és azok (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói; és
az 1.sz mellékletben részletezett azon áruházak alkalmazottai, ahol alumíniumdoboz
visszaváltó automaták lettek elhelyezve. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a
nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő
megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.
2.3. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok
által regisztrált saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját email címüket adják meg, valamint a Játékosok Facebook profilján lévő név valós és
személyazonosító okmánnyal igazolható. Valamennyi Játékos tudomásul veszi, hogy a
nyereményjátékban való részvétel feltétele, ezáltal a nyeremény átvételének feltétele
kérés esetén a személyazonosság személyazonosító okmánnyal történő igazolása. Ennek
elmulasztása esetén a Játékos a nyereményjátékból kizárásra kerül. Amennyiben a Játékos
nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail
címét adja meg, vagy Facebook profilján szereplő neve nem valós, a Játékkal kapcsolatos,
Facebook profil vagy e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban
Szervező, Közreműködő, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. Vitás
esetekben a Szervező szava irányadó és nem megkérdőjelezhető.
2.4. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok,
akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált
fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a
játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással
megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen
játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós
adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a
célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy
Közreműködőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3. A Játék részei:
A Játék a Rajongói oldalról elérhető Dobd Be Magad – Aluvaluta és Aluakadémia nevű
applikáción keresztül valósul meg.
Az applikációk az alábbi linken keresztül érhetőek el: http://bit.ly/dobdbemagad

4. A Játékban való részvétel feltétele és menete:
Azon Játékos pályázhat a:
Bluetooth Hangszóró nyereményre, mindkét nyereményidőszak alkalmával, aki
(Részvétel feltétele):

•

legalább egy alkalommal sikeresen teljesíti az Aluakadémia applikáció három (3)
szintből álló, szintenként három (3) kérdést, összesen kilenc (9) kérdést tartalmazó
kvíz játékát

a továbbiakban együttesen „Pályázat”, sorsoláson vesz részt. Az Alkalmazásba való
regisztráció során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges: név, e-mail cím.
További nyereményért (1. játékszakasz: Hűtőszekrény, Sziget napi jegyek, második
játékszakasz: Sziget heti jegyek) mindkét nyereményidőszak alkalmával azon Játékos
pályázhat, aki (Részvétel feltétele):
•
minimum 5 db aludobozt vált vissza az 1. sz. mellékletben részletezett,
magyarországi áruházakban található Returpack és Tesco alumínium visszaváltó
automaták egyikébe,
és a Játék időtartama alatt (Játék menete):
1.
a
„Minden
doboz
visszajár”
nevű
(https://www.facebook.com/mindendoboz/) található Dobd
applikációban személyes adataival regisztrál,

Be

Facebook
Magad –

oldalon
Aluvaluta

2.
és érvényesen feltölti az Aluvaluta applikációban a beváltást igazoló bón(ok)
adatait,
3.
legalább egy alkalommal sikeresen teljesíti az Aluakadémia applikáció három (3)
szintből álló, szintenként három (3) kérdést, összesen kilenc (9) kérdést tartalmazó kvíz
játékát.
a továbbiakban együttesen „Pályázat”, sorsoláson vesz részt. Az Alkalmazásba való
regisztráció során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges: név, e-mail cím.

Az Aluakadémia esetében:
Azon Játékos, aki (Részvétel feltétele):
•

Három (3) szinten sikeresen válaszol három (3) kvíz kérdésre, és ezzel sikeresen
teljesíti az Aluakadémia játékot

•

a továbbiakban együttesen „Pályázat”, sorsoláson vesz részt

Az Aluakadémia kvíz három (3) szintből áll, szintenként három (3) kérdéssel, így a teljes
Aluakadémia játék összesen kilenc (9) kérdést tartalmaz.

A regisztráció során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges: név, e-mail
cím.
A Pályázat beküldéséről szintén e-mailes válaszüzenetet kap a Játékos.
Egy játékos naponta, azaz 24 óra alatt maximum egyszer próbálkozhat az Aluakadémia
kvíz kitöltésével.

Egy IP címről a Szervező naponta maximum 4 db Pályázatot fogad el.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrálásokat,
Pályázatokat küldő Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltja a Játékból. A Szervező
döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
Az Aluvaluta esetében:
Az adott bónról az alábbi adatok beküldése szükséges:
•

a visszaváltás pontos dátuma (év, hónap, nap),

•

a visszaváltás pontos időpontja (óra, perc, másodperc),

•

a visszaváltás pontos helyszíne

•

a bónon található azonosító szám (4-7 számjegyű blokkazonosító)

•

visszaváltott dobozok száma (minimum 5 db, maximum 50 db)

A játékban csak olyan bón vehet részt, amelyen minimum 5 db aludoboz visszaváltása
szerepel.
Amennyiben egy Játékos a Játékban résztvevő bónon minimum 5 db aludobozt
visszaváltott és ezt a darabszámot jelzi a Pályázatban is, úgy a Játékos nyerési esélye
annyival nő, ahány db aludobozt a Játékos az adott bónon visszaváltott és feltöltött az
Aluvaluta applikációban.
Például ha egy Játékos egy bónnal játszik a Játék során és a bónon 30 db aludoboz
visszaváltását jelölte meg, úgy a sorsolás előtt az adott Pályázat (bón) a sorsolási
adatbázisban 30-szor fog szerepelni, azaz a sorsoláson 30-szoros nyerési eséllyel vesz
részt. Ha Játékos 4 Pályázattal (bónnal) játszik a Játék során és az egymást követő
Pályázatokban 5 db, 8 db, 14 db és 12 db aludoboz visszaváltását jelölte meg, akkor a
sorsolás előtt a Játékos a sorsolási adatbázisban a 4 db Pályázatában szereplő aludobozok
számával, összesen 39-szer (5+8+14+12=39) fog szerepelni, azaz a sorsoláson 39-szeres
nyerési eséllyel vesz részt.
A játékban való részvételhez valamennyi, az Aluvaluta applikációba feltöltött bónt meg kell
őrizni a játék végéig, nem szabad őket beváltani az áruházakban!
A bón/bónok megőrzése az első nyereményidőszakban 2017. május 31-ig szükséges és
2017. június 30-ig vásárolhatók le a boltokban. A bón/bónok megőrzése a második
nyereményidőszakban 2017. július 4-ig szükséges és 2017. július 30-ig vásárolhatók le a
boltokban.
A bón/bónok megőrzése azért szükséges, mert nyertesség esetén a nyeremény
átvételének feltétele a játékban használt nyertes bón bemutatása, amely elektronikusan,
vagy személyesen is megtörténhet, viszont a Szervező és Közreműködő jogosultak az
eredeti – automata által kinyomtatott - bón beküldését kérni a nyertes Játékostól az első
időszak esetén 2017. május 31-ig illetve a második időszak esetén 2017. július 4-ig. Ebben
az esetben a nyertes bónt az eredetiség ellenőrzését követően a Szervező, vagy
Közreműködő 14 napon belül visszajuttatja a Játékosnak.
Amennyiben kisorsolásra kerül az adott Pályázat és az abban megadott bón, akkor a
beküldő Játékos abban az esetben válik nyertessé, ha a beküldött nyertes bónon valóban
az Aluvaluta applikációban is megadott bón adatai (visszaváltás pontos dátuma és

időpontja, a bónon található azonosító szám, és a visszaváltott dobozok száma)
szerepelnek, ellenkező esetben az adott Játékos elveszíti a nyereményre a jogosultságát,
és helyébe a tartalék nyertes lép.
A Pályázat sikeres beküldéséről e-mail-ben kap üzenetet a Játékos.
Minél több aludobozt vált be egy Játékos, annál nagyobb nyerési eséllyel vehet részt a
sorsoláson. Viszont egy Játékos nyeremény időszakonként a sorsolás során csak egy
nyereményt nyerhet. Egy Játékos a nyereményjátékban nem vehet részt másik Játékos email címével, ebből következően amennyiben két Játékos azonos e-mail címmel regisztrál,
úgy mindketten kizárásra kerülnek a nyereményjátékból. Amennyiben két vagy több
játékos használja ugyanazt a Facebook ID profilt, akkor mindkét, illetve valamennyi
érintett Játékos kizárásra kerül a nyereményjátékból.
Egy beváltást igazoló bón adataival csak egy Pályázat küldhető be.
A Szervező a bónnal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az alábbiak szerint
korlátozza a napi, illetve a heti feltölthető érvényes Pályázatok mennyiségét:
•

napi feltöltési limit Játékosonként: maximum 5 db

•

heti (7 napos) feltöltési limit Játékosonként: maximum 15 db

•
és egy adott visszaváltási dátumra vonatkozólag egy nap alatt maximum 3 db
bónnal regisztrálhat a Játékos.
Amennyiben a Játékos eléri a heti maximum 15 db-os bón feltöltési limitet, úgy több bón
feltöltésére az adott héten már nincs lehetősége.
A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás
esetben a Szervező döntése az irányadó.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrálásokat,
Pályázatokat küldő Játékosokat kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás
kérdésében végleges és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. A nem eredeti,
megrongált, sérült, rosszul olvasható bónnal, illetve ennek elektronikus úton történő
beküldésével nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel a bónnal benyújtott „Pályázat”
utólagosan kizárásra kerül.
Mind a két nyereményidőszak esetében azonos a részvétel feltétele és menete, azonban
egyik nyereményidőszakról nem vihető át a másikra a már meglévő „Pályázat”. Az első
nyereményidőszak lezárásakor a beküldött „Pályázatok” is lezártnak tekintendők, azaz az
első játékidőszak bónjai a második játékidőszakban nem vesznek részt.

5. Az Aluvaluta és Aluakadémia Játék időtartama:
Első nyereményidőszak: 2017. április 03. 10:00:00 órától – 2017. április 23. 23:59:59
óráig tart
Második nyereményidőszak: 2017. május 2. 10:00:00 órától – 2017. május 19.
23:59:59 óráig tart

Az aludobozok visszaváltásának, az Alkalmazásban történő regisztrálásnak, a bónok az
Aluvaluta alkalmazásban történő feltöltésének, az Aluakadéma kvíz játék összesen kilenc
(9) kérdésének helyes megválaszolásának is ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük).

6. A Játékban résztvevő üzletek
A Játékban az 1. sz. mellékletben részletezett, magyarországi Returpack és Tesco aludoboz
visszaváltó automatával rendelkező Auchan, CBA, Spar és Tesco áruházakban, valamint az
1. sz. mellékletben részletezett további helyszíneken elhelyezett Returpack és Tesco
alumínium italdoboz visszaváltó automaták vesznek részt. Az Alkalmazáson keresztül csak
olyan bónok tölthetőek fel, amelyeket az 1. sz. mellékletben meghatározott alumínium
doboz visszaváltó automaták bocsátottak ki.

7. Sorsolás
Első nyereményidőszak: sorsolása: 2017. április 25-én 15:00 órakor
Második nyereményidőszak sorsolása: 2017. május 22-én 15:00 órakor
A sorsolásra a REON Digital Kft. irodájában 1115 Budapest, Bartók Béla út. 92-94.,
közjegyző jelenlétében, gépi sorsolásos módszerrel, zárt sorsolás keretein belül kerül sor.

8. Nyeremények, tartaléknyertesek
Az Aluvaluta és Aluakadémia játék nyereménysorsolásán az első 2017. április 03. 10:00:00
órától – 2017. április 23. 23:59:59 óráig tartó nyereményidőszakában az alábbi
nyereményeket nyerhetik meg a Játékosok:
•
Fődíj: 1 db 140.000 Ft értékű SAMSUNG Kombinált hűtőszekrény tele aludobozos
üdítőkkel 15.000 Ft értékben
•
2 db 19.900 Ft értékű Sziget napijegy egy játékos részére a szombati napra (2017.
augusztus 12.)
•

10 db 5.000 Ft értékű piros színű bluetooth-os Hangszóró

Az Aluvaluta és Aluakadémia játék nyereménysorsolásán a második 2017. május 2.
10:00:00 órától – 2017. május 19. 23:59:59 óráig tartó nyereményidőszakában az alábbi
nyereményeket nyerhetik meg a Játékosok:
•
•

Fődíj: 2 db 89.900 Ft értékű heti jegy egy játékos részére a Sziget fesztiválra
10 db 5.000 Ft értékű bluetooth hangszóró

A fenti nyerteseken kívül mind a két nyereményidőszakban a további nyeremények
esetében 10 db, míg a Fődíjak esetében 3 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik
érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás
sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

9. Nyeremények átadása ill. átvétele az Aluakadémia és Aluvaluta közös
játékában:
A sorsolást követően mely első nyereményidőszak esetén 2017. április 25-én 15:00 órakor,
a második nyereményidőszak esetén 2017. május 22-én 15:00 órakor esedékes a
Lebonyolító haladéktalanul értesíti a nyertes játékosokat. A nyertes a nyereményét
kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő aludoboz visszaváltást igazoló bón
teljes terjedelmében olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek
meglétét az első értesítést követő 5 napon belül igazolnia kell postán (utánkövethető
levélként), vagy elektronikus úton, e-mailben. Postai cím: Premier Public Relations Kft.
(székhely:
1053
Budapest,
Fejér
György
u.
8.
I/2.).
E-mail
cím:
dobdbemagad@premiercom.hu

A nyeremény átadás részleteit az érvényesítést követően a Közreműködő ismerteti a
nyertes játékosokkal. Az első nyereményidőszak fődíját, az „1 db 140.000 Ft értékű
SAMSUNG Kombinált hűtőszekrényt tele aludobozos üdítőkkel 15.000 Ft értékben” a
nyertes Játékos személyesen vagy ügyvéd által ellenjegyzett / közjegyzői okiratba foglalt
meghatalmazással meghatalmazott – személyazonosságának hatósági igazolvánnyal
történő igazolását követően – egy előre egyeztetett időpontban és címen veheti át. A
további nyereményeket illetve a második nyereményidőszak nyereményeit a Közreműködő
a nyertesekkel való egyeztetést követően postai úton juttatja el a nyertesek részére, vagy
a nyertesek személyesen vehetik át nyereményüket a Közreműködő címén. A
nyeremények személyes átvételére (kivéve az 1 db 140.000 Ft értékű SAMSUNG Kombinált
hűtőszekrény tele aludobozos üdítőkkel 15.000 Ft értékben esetében) az alábbi címen van
lehetőség: Premier Public Relations Kft. (székhely: 1053 Budapest, Fejér György u. 8. I/2.),
hétfő-csütörtök között 08:00 óra és 17:00 óra között, pénteki napon 08:00 óra és 15:45
óra között.

Amennyiben a minimum kétszeri e-mailes megkeresésre, az első kiküldéstől számított 5
napon belül válasz nem érkezik, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt
módon.
Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem tudja a
nyertes bónt beküldeni, vagy az nem a Pályázatban megadott aludoboz darabszám
visszaváltását igazolja, egyéb okból érvénytelen stb.), úgy a nyertes elveszti a
nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé
és kap kiértesítést. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Közreműködővel annak érdekében, hogy
a nyeremény átadására legkésőbb az első értesítést követő 14 napon belül sor kerüljön.
Amennyiben a nyereményt a nyertes akár postai úton, akár személyesen az értesítéstől
követő 14 napon belül nem veszi át, a tartaléknyertesre ruházzuk át. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben
való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező, Közreműködő és Lebonyolító
felelőssége nem állapítható meg. A Közreműködő a nyeremény átvételének lehetőségét

ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így
annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának
kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése
végleges és azzal szemben jogorvoslattal nem lehet élni.

10. Adók és közterhek:
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését
a Közreműködő vállalja.
Az első nyereményidőszak fődíja esetében:”1 db 140.000 Ft értékű SAMSUNG Kombinált
hűtőszekrény tele aludobozos üdítőkkel 15.000 Ft értékben” a fődíj előre egyeztetett címre
történő szállításának terhei a Közreműködőt terhelik.
Mindkét nyereményidőszakban a további díjak átvételi helyszínére történő utazási
költségek a nyerteseket terhelik. Mindkét nyereményidőszakban a további nyeremények
esetében, amennyiben a nyertes postai úton kívánja megkapni nyereményét, a
nyeremények postázásának költségei a Közreműködőt terhelik.

11. Információk a Játékról:
A Játék hivatalos játékszabályzata és adatkezelési szabályzata elérhető a Játék oldalán:
http://www.dobdbemagad.com weboldalon, valamint a Játék Facebook oldalán:
bit.ly/dobdbemagad
A játékkal kapcsolatos további információkról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a
Játékos:
•

E-mail cím: dobdbemagad@premiercom.hu

•

Ingyenesen hívható hotline telefonszám: 06-70-561-1177

12. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó
törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat
kezeli: A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a nyertes Játékos által megadott
adatok mindegyike (név, e-mail cím, bónadatok, Facebook felhasználói azonosító, valamint
a nyeremény átadásának egyeztetésekor, szükség esetén telefonszám és lakcím), valamint
az esetleges adók, más közterhek Közreműködő általi megfizetéséhez kapcsolódó
esetleges további adatok.
A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást
végző Lebonyolító dolgozza fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis
a Szervező; a nyertes Játékosok adatai feldolgozó Közreműködő, mint adatfeldolgozó,
valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző férnek hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és
elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint
tudomásul veszik, hogy:
1.
az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes
hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a
Játékban részvétellel, vagyis a regisztrálással adja meg,
2.
adataik feldolgozását a REON Digital Kft., mint adatfeldolgozó végzi, míg a nyertes
Játékosok adatainak feldolgozását és a nyeremények átadását a Premier Public Relations
Kft., mint adatfeldolgozó végzi; az adatkezelő a Returcom Nonprofit Kft. (székhely: 1114
Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7. 6/1.),
3.
a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes
jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára,
4.
a Játék során megszerzett személyes adatokat a Szervező kapcsolatfelvételi célokra
gyűjti, és díjmentesen felhasználja,
5.
a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási
megnevezésével
a
Szervező
nyilvánosságra
hozhatja
a
Játék
weboldalán:
http://www.dobdbemagad.com weboldalon, valamint a Játék Facebook oldalán:
http://bit.ly/dobdbemagad

6.
a nyertes Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és
visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve
a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok, így a róla készült
képfelvétel elkészítése és azok a Játék Rajongói oldalán való közzététele során.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban
meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a
jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)
tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését,
valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.
Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor,
korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik az info@reondigital.hu e-mail
címen és a Szervező telephely címén (1114. Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.), postai
úton.
A Szervező garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló Info.tv. és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló
név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi
kötelezettségnek eleget tesz.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről
a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból
való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a
Játékos részvételét.
A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH-118079/2017.

13. Egyebek:
Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és bónok elbírálásának jogát a Szervező
fenntartja.
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt
értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből
fakadó problémákért a Szervezőt, Közreműködőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség
nem terheli.
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is
– a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga
után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű
felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, 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 közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező, Közreműködő és Lebonyolító kizárják felelősségüket a Returpack és Tesco
alumínium visszaváltó automaták rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért,
amely időtartam alatt az alumínium visszaváltó automata/automaták nem vagy
korlátozottan használhatók.

A Szervező, Közreműködő és Lebonyolító kizárják felelősségüket, ha a Játékos azért nem
tud részt venni a Játékban, mert olyan időpontban kísérli meg az alumínium doboz
visszaváltó automaták használatát, illetve az alumínium dobozok visszaváltását, amikor az
alumínium doboz visszaváltó automaták nem érhetőek el, nem közelíthetők meg (például
a Játékban résztvevő üzletek nyitvatartási idején túl, ünnepnapokon, stb.).

Szervező kizárja a felelősségét az Alkalmazás rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az Alkalmazás nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Szervező, Közreműködő és Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, az Alkalmazást,
online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát
amennyiben a Játék online felületeit, az Alkalmazást, illetve a szervert ért támadás folytán
a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező,
Közreműködő és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező, Közreműködő és Lebonyolító kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a
Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során
bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó, a Játékos vagy harmadik
személy által elszenvedett költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező,
Közreműködő
és
Lebonyolító nem
tartoznak
felelősséggel
a
telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért,
illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező, Közreműködő és Lebonyolító
nem tartoznak felelősséggel az online felületek és az Alkalmazás helytelen működéséért,
amely tőlük független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületeket és
az Alkalmazást működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz
való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy
annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Szervező, Közreműködő és Lebonyolító, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő
cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen
igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben
érvényesítheti.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek
megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a
www.dobdbemagad.com weboldalon, valamint a Minden doboz visszajár Rajongói oldalon
értesülhetnek.
Szervező
1. számú melléklet A Dobd Be Magad – Aluvaluta
nyereményjátékban résztvevő Returpak és Tesco visszaváltó
automaták

Auchan áruházak
Budakalász

2011 Budakalász, Omszk park 1

Budaörs

2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

Budapest Óbuda

1033 Budapest, Szentendrei út 115.

Budapest Savoya Park

1117 Budapest, Hunyady János u. 19

Budapest Soroksár

1239 Budapest, Bevásárló u. 2.

Csömör

2141 Csömör, Határ út 6.

Debrecen

4031 Debrecen, Kishatár u. 7

Dunakeszi

2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.

Fót

2151 Fót, Fehérkő u. 1.

Kecskemét

6000 Kecskemét, Dunaföldvári út

Maglód

2234 Maglód, Eszterházy János u. 1.

Miskolc, József Attila út

3527 Miskolc, József Attila út 87.

Miskolc, Pesti út

3516 Miskolc, Pesti út 9.

Solymár

2083 Solymár, Szent Flórián út 2-4.

Szeged

6728 Szeged , Zápor u. 4.

Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Holland Fasor 2.

Szigetszentmiklós

2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 120.

Szolnok Auchan

5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.

Törökbálint

2045 Törökbálint, Torbágy u. 1

CBA áruházak
Bicske

2060 Bicske, Bocskay köz 3.

Budapest Piac

1117 Budapest, Fehérvári út 19-21.

Budapest, Remíz

1193 Budapest, Üllői út 266.

Budapest, Gourmand Széphalom

1028 Budapest, Hidegkúti út 167

Csákvár

8083 Csákvár, Széchenyi u. 68

Veresegyház

2112 Veresegyháza, Erkel F.u 9791/2hrsz.

SPAR és Interspar áruházak
Budapest

1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.

Budapest Árkád Üzletház

1106 Budapest, Fehér út

Budapest Batthyány tér

1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.

Budapest 19. kerület

1191 Budapest, Üllői u. 201.

Budapest Pesterzsébet

1201 Budapest, Széchenyi u. 1.

Budapest Kerepesi út

1106 Budapest, Kerepesi út 73.

Budapest Nyugati tér

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Budapest Újpest

1046 Budapest Szent Imre u. 1.

Debrecen

4026 Debrecen Füredi u. 27.

Diósd

2049 Diósd, Balatoni út 2/a.

Dunaújváros

2400 Dunaújváros, Béke körút

Érd

2030, Érd, Tárnoki út 87

Gyömrő

2230 Gyömrő, Kossuth L. u 41/A

Győr

9023 Győr, Fehérvári út 3.

Halásztelek

2314, Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 94.

Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 20.

Keszthely

8360 Keszthely, Tapolcai út 37.

Miskolc, Király u.

3530 Miskolc, Király u. 7/A

Nagykanizsa

8800 Nagykanizsa , Táborhely u.

Nyíregyháza Korányi Frigyes u.

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u.

Nyíregyháza, László utca

4400 Nyíregyháza, László u. 8.

Ózd

3600 Ózd, Sárli út 4.

Pápa

8500 Pápa, Celli út 21.

Pécs

7622 Pécs, Siklósi u. 37.

Sopron

9400 Sopron, Selmeci u. 15-17.

Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Budai út 41.

Szekszárd

7100 Szekszárd, Tartsay u. 9.

Szentendre
Szigetszentmiklós

2000 Szentendre, Dobogókői út 4.
2310, Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 49.

Szolnok, Mátyás Király utca

5000 Szolnok, Mátyás Király u 29.

Szombathely

9700 Szombathely, Újvilág út.

Tatabánya

2800 Tatabánya, Győri út 25.

Veszprém

8200 Veszprém, Dornyai Béla u.4.

Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg, Ola u. 1.

Tesco áruházak
Ajka

8400 Ajka, Fő út 66.

Baja

6500 Baja, Gránátos u. 11.

Balassagyarmat

2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balatonfüred

8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55.

Békéscsaba

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68.

Berettyóújfalu

4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 13,

Bonyhád

7150 Bonyhád, Völgység u. 8.

Budakeszi

2092 Budakeszi, Bianka u. 1.

Budaörs

2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.

Budapest, Pillangó u.

1149 Budapest, Pillangó u. 15.

Budapest, Vakbottyán u.

1193 Budapest, Vakbottyán u. 75

Budapest, Rákóczi Ferenc u.

1214 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 191.

Budapest, Szentmihályi u.

1154 Budapest, Szentmihályi út 131.

Budapest, Bécsi út

1037 Budapest, Bécsi út 258.

Budapest, Koppány u.

1097 Budapest, Koppány u. 2.

Budapest, Mártírok útja

1204 Budapest, Mártírok útja 281.

Budapest, Gács utca

1138 Budapest, Gács utca 1-3.

Budapest, Pesti út

1173 Budapest, Pesti u. 5-7.

Budapest, Nagytétényi út

1222 Budapest, Nagytétényi út 31.

Budapest, Aréna Pláza

1087 Budapest, Kerepesi u. 9-11.

Budapest

1138 Budapest, Gács utca 1-3.

Cegléd

2700 Cegléd, Malomtó szél 30.

Dabas

2370 Dabas, 2256/15 HRSZ

Debrecen, Mikepércsi út

4030 Debrecen, Mikepércsi út

Debrecen, Kishegyesi u.

4031 Debrecen, Kishegyesi u.1-11.

Dombóvár

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7.

Dunaharaszti

2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.

Dunakeszi-Fót

2120 Dunakeszi-Fót, Fóti út 120.

Dunaújváros

2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi u. 6.

Eger

3300 Eger, Rákóczi út 100.

Érd

2030 Érd, Budafoki u. 2-4.

Esztergom

2500 Esztergom, Mátyás Király út 30.

Gödöllő

2100 Gödöllő, Thegze Lajos u. 2.

Gyöngyös

3200 Gyöngyös, Vásár u. 2.

Győr

9012 Győr, Királyszéki u. 33.

Gyula

5700 Gyula, Csabai út 3.

Hajdúszoboszló

4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0228/2 hrsz.

Hatvan

3000 Hatvan, Bibó István u. 1.

Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17-19.

Jászberény

5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a.

Kalocsa

6300 Kalocsa, Bátyai út 8-10.

Kaposvár

7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 13.

Kazincbarcika

3700 Kazincbarcika, Attila u. 10/b.

Kecskemét, Izsáki u.

6000 Kecskemét, Izsáki u. 12/b.

Kecskemét , Talfája köz

6000 Kecskemét, Talfája köz 1.

Keszthely

8360 Keszthely, Csapás u. 27.

Kiskunfélegyháza

6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B.

Kiskunhalas

6400 Kiskunhalas, Fejérföld u. 24.

Komárom

2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7.

Komló

7300 Komló, Kossuth Lajos u. 54-56.

Körmend

9900 Körmend, Sport u. 5.

Kőszeg

9730 Kőszeg, Pogányi út 7.

Makó

6900 Makó, Aradi út 103.

Marcali

8700 Marcali, Noszlopy Gáspár u. 177.

Mezőkövesd

3400 Mezőkövesd, Egri u. 51.

Miskolc, Mésztelep u.

3508 Miskolc, Mésztelep u. 1/a

Miskolc, Szentpéteri kapu

3527 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.

Mosonmagyaróvár

9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 42.

Nagykanizsa

8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2.

Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 36.

Orosháza

5900 Orosháza, Vásárhely u. 23/a

Oroszlány

2840 Oroszlány, Környei út 3-5.

Ózd

3600 Ózd, Brassói u. 3.

Paks

7030 Paks, Tolnai út 2/1.

Pápa

8500 Pápa, Celli u. 92.

Pécs, Kincses u.

7631 Pécs, Kincses u. 1.

Pécs, Budai Vám u.

7630 Pécs, Budai Vám u. 1.

Pécs Hipermarket

7634 Pécs, Makay István u. 5.

Salgótarján

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 143.

Sárvár

9600 Sárvár, Rákóczi u. 83.

Sátoraljaújhely

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 105.

Siófok

8600 Siófok, Vakbottyán u. 27.

Sopron

9400 Sopron, Ipar körút 30.

Szarvas

5540 Szarvas, Csabai út 9.

Százhalombatta

2440 Százhalombatta, Damjanich utca 29.

Szeged, Rókusi krt.

6724 Szeged, Rókusi krt. 42.-46.

Szeged, Szabadkai u.

6729 Szeged, Szabadkai u. 7.

Székesfehérvár, Aszalvölgyi u.

8002 Székesfehérvár, Aszalvölgyi u. 1.

Székesfehérvár, Palotai út

8000 Székesfehérvár, Palotai út 6.

Szekszárd

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 40.

Szentes

6600 Szentes, Alsórét 258.

Szerencs

3900 Szerencs Magyar u. 40.

Szolnok

5000 Szolnok, Téglagyár út 30.

Szombathely

9700 Szombathely, Zanati u. 70.

Tapolca

8300 Tapolca, Veszprémi u. 5.

Tata

2890 Tata, Ring utca 1.

Tatabánya

2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1.

Tököl

2316 Tököl, Hermina u. 1-3.

Üllő

2225 Üllő, K-sped körút 2.

Vác

2600 Vác, Deres u. 2.

Várpalota

8100 Várpalota, Fehérvári út 17.

Vecsés

2220 Vecsés, Fő u. 246-248.

Veszprém

8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3.

Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1.

További helyszínek
Tököl

2316 Tököl, Fő u. 40.

Újfehértó

4244 Újfehértó, Eötvös u. 2.

Dunaharaszti

2330 Dunaharaszti, Fő út 266

Ráckeresztúr

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 1.

