„Nyerj prémium Heinz grillhordót!”
Részvételi- és játékszabályzat
1. Az In-food 2000 Kft.,mint az alábbi Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője (székhely:
9082 Nyúl,Táncsics M.u. 144., cégjegyzékszám: 08-09-008998, adószám: : 12506493-2-08
továbbiakban Szervező) promóciós nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez.
A kampányban a METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3., email: info@metro.co.hu, továbbiakban: Lebonyolító) 11 áruháza részt vesz, melyek az
alábbiak:
1. METRO Budaörsi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 2041 Budaörs, Budapark,
Keleti 3.
2. METRO Ferencvárosi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 1097 Budapest, Gyáli út
35-37.
3. METRO Debreceni Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 4031 Debrecen,
Balmazújvárosi út 0226/56. hrsz.
4. METRO Kelet-pesti Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 1152 Budapest, Városkapu
utca 9.
5. METRO Pécsi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 7634 Pécs, Makay út 16.
6. METRO Szegedi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 6728 Szeged, Budapesti út 1.
7. METRO Miskolci Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 3527 Miskolc, József A. utca
12570 hrsz.
8. METRO Győri Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 9012 Győr, Ménfőcsanaki
25472/3. hrsz.
9. METRO Szombathelyi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 9700 Szombathely, 11-es
Huszár út 210.
10. METRO Budakalászi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 2011 Budakalász, Lupaszigeti út 2.
11. METRO Székesfehérvári Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 8000 Székesfehérvár,
Jezsuita u. 1.
(együttesen METRO Áruházak, külön-külön bármelyik: METRO Áruház)
A kampányban adatfeldolgozóként a a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi
Széchenyi utca 68., cégjegyzékszám: 13-09-158089, adószám: 24064442-2-13 ) vesz részt.
2. A Játékban részt vevő és abból kizárt személyek:
A Játékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező
vállalkozás képviseletére jogosult személy, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa
a Játék teljes időtartama alatt, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik
(továbbiakban: Játékos), A játékból ki van zárva a Maxxon Reklám kft., In-food 2000 Kft.,
valamennyi munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásainak – értve ez alatt minden olyan
személyt, aki az In-food 2000 Kft. részére bármely jogviszony alapján munkavégzésre
irányuló tevékenységet végez – szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e
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személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a METRO
Kereskedelmi Kft. – mint a játékban résztvevő kereskedelmi egységek egyike – vezető
tisztségviselői, alvállalkozói, e személyek Ptk. 8:1.§ (1) 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói, továbbá a METRO Kereskedelmi Kft. magyarországi áruházaiban meghirdetett
nyílt napokon napi jeggyel vásárló személyek.
3. A Játék időtartama:
A Kampány 2019. augusztus 14. napja , 0 órától 2019. augusztus 27. napja 23 óra 59 percig
tart (továbbiakban: Kampány időtartama).
4. A Játék leírása:
Vásároljon a Játék időtartama alatt a promócióban részt vevő 2 db Heinz 875 ml-es vagy 1 db
Heinz vödrös terméket és vigye haza a kiváló minőségű Barrelq márkájú faszenes tűzelésű
grillhordót.
5. A Játékban való részvétel feltételei:
A játékban részt vevő termékek:
MGB

Cikk neve

105379
116684
99523
99522
99122
99121
99116
99117
99123
99119

2,15L HEINZ BARBECUE SZÓSZ
5L HEINZ VÖDRÖS LIGHT MAJONÉZ
5KG HEINZ MAJONÉZ VÖDRÖS
5,7KG HEINZ KETCHUP VÖDRÖS
875ML HEINZ KETCHUP KING KONG
875ML HEINZ MUSTÁR
875ML HEINZ BBQ SZÓSZ
875ML HEINZ CLASS.BURGER SZÓSZ
875ML HEINZ MAJONÉZ
875ML HEINZ ZAM. UBORKASZÓSZ

Vásároljon a Játék időtartama alatt a promócióban részt vevő 2 db Heinz 875 ml-es vagy 1 db
Heinz vödrös terméket egy számlán (Minimum Vásárlási Feltétel) majd regisztráljon a a
kihelyezett nyeremény szelvényen, és nyerje meg az áruháznaként 1 db Barrelq márkájú
faszenes tűzelésű grillhordót.
Játékos a díj megnyerésének esélyét növelheti, ha többször teljesíti a minimális vásárlási
feltételeit.
Regisztráció menete:
A nyereményjátékban részt venni a 2019. augusztus 14. és augusztus 27. között a METRO
áruházakban bonyolított vásárlás esetén lehetséges. Adja meg adatait a kihelyezett
nyereményszelvényen 2019.08.14. és 2019.08.27 között nyitvatartási időben és jelen
játékszabályzat feltétel nélküli elfogadásával vegyen részt játékunkban. A helyesen kitöltött
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nyereményszelvényeket dobja be a Metro áruházban elhelyezett HEINZ gyűjtődobozokba. A
nyereményszelvény kitöltéséhez szükséges adatokat önkéntesen szükséges megadni. A
nyereményszelvény ránézeti képét a II.számú melléklet tartalmazza.
Érvényesnek kizárólag azok a Regisztrációk minősülnek, melyek a Regisztráció határidején
belül érkeznek be a gyűjtődobozokba. A nyereményszelvény kitöltése elengedhetetlen
feltétele a nyereményjátékban való részvételnek. A befejezett, sikeres nyereményszelvény
kitöltéssel a Játékos jogosultságot szerez a nyereményjátékban való részvételre.
6. Nyeremény
A Játék Időtartama alatt az érvényes Regisztrációval rendelkező Játékosok között kisorsolásra
kerül áruházanként 1 (egy) db azaz összesen a játék időtartama alatt 11 db (tizenegy)Barrelq
grillhordó(továbbiakban: Nyeremény).
7. Sorsolás
Fődíj sorsolás: 2019. szeptember 05. 10:00h.
Sorsolás helye: Dr. Máté Viktor Közjegyző Irodája 1065 Budapest Bajcsy Zs. út 61. 4/4.
A sorsolás közjegyző jelenlétében, nyilvános sorsolás keretében kézi húzással, nem
visszatevéses módszerrel történik. A fődíj vonatkozásában 1 db Nyertes és 1 db Pótnyertes
kerül kisorsolásra. A nyeremény átvételének feltétele a vásárlást igazoló számla bemutatása.
8. Nyertes értesítése, nyeremények átadása:
A Nyertest az Adatfeldolgozó a Regisztráció során megadott telefonos, ill. emailes
elérhetőségén értesíti. Amennyiben a megadott telefonszámon az Adatfeldolgozó nem tudja
elérni a Nyertest, úgy a Nyertes további 3 alkalommal sms-ben kísérli meg az Adatfeldolgozó
a kiértesítést a fent megnevezett elérhetőségeken. Az sms-ben történő értesítés akkor
tekinthető sikeresnek, ha a Nyertes 1 napon belül egy válasz sms-ben jelentkezik a
nyeremény átadás részleteinek egyeztetése érdekében. Amennyiben a Nyertes a
Regisztrációs Időszak lejártától számított 5 munkanapon belül nem lelhető fel, az
Adatfeldolgozó megkeresésére nem jelentkezik, illetve a Nyeremény átvételét megtagadja,
vagy arra nem jogosult, illetve a Kampányból a jelen játékszabály rendelkezései alapján
kizárásra kerül, továbbá amennyiben a Nyeremény átadása a jelen pont szerinti első
megkeresést követő 45 napos jogvesztő határidőn belül nem megy végbe, úgy a Lebonyolító
jogosult a Pótnyertest értesíteni a jelen pontban foglaltak szerint. A Lebonyolító köteles
minden ésszerű módon megkeresni a Nyertest, telefonos elérhetőség esetén legalább
három, rögzített, hétköznapi munkaidőben történő telefonos megkeresést foglal magában.
A Szervező és a Lebonyolító nem tehetők felelőssé azért, ha a Játékossal az okból nem tudják
felvenni a kapcsolatot, mert a Játékos a regisztráció során hibás, hiányos, érvénytelen
elérhetőségi adatot adott meg és ezért a Játékos adatai a Lebonyolító adatbázisában nem
naprakészek, valamint azért, ha a Játékos telefonos rendszerének sajátosságai,miatt nem
szerez tudomást a Nyereményről.
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9. A jogosultság ellenőrzése, a Nyeremény átadása:
Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen játékszabály feltételeinek vagy annak feltételei
nem teljesülnek, emellett bárminemű visszaélés esetén az érintett Játékost a Szervező,
illetve a Játékból kizárja. Szervező jogosult a jelen játékszabály rendelkezéseinek való
megfelelést bármikor ellenőrizni, a Játékos köteles a Szervezővel és a Lebonyolítóval ennek
érdekében együttműködni. Szervező jogosult azt a Játékost is kizárni a Kampányból, aki az
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. Szervező és Lebonyolító minden
felelősséget kizár, amely azzal kapcsolatos, hogy valamely Játékos a Játékból a jelen
játékszabály szerint kizárásra kerül. A Nyertes kizárása esetén a Nyereményre a Pótnyertes
válik jogosulttá. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót
felelősség nem terheli. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem
válthatók. A Nyeremények átadása a nyertes játékos részére történik. A Nyereményekhez
tartozó közteher-fizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremények egyeztetett átadási
helyre (a részt vevő METRO Áruházak) szállítással kapcsolatos szállítási költségét a Szervező
viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertes Játékost terhelik. A Nyertes Szervező
által bonyolított sorsolást követően és az Adatfeldolgozó értesítése után az Adatfeldolgozó
felveszi a kapcsolatot a nyertessel a Nyeremény átadása céljából. A Nyertes köteles
együttműködni az Adatfeldolgozóval a nyeremény átadása érdekében, különös tekintettel
arra, hogy a Nyeremény az Adatkezelő általi első megkeresést követő 45 napon belül
átadásra kerüljön. A Nyeremény átadása a Lebonyolító által a Nyertessel megállapodott
helyen (a részt vevő METRO Áruházakban) és időben történik. Az Adatkezelő legalább 5
munkanappal a Nyeremény tervezett átadásának időpontját megelőzően értesíti Szervezőt
az átadás tervezett helyszínéről és időpontjáról A Szervező köteles az így megállapodott
helyre és időben leszállítani a Nyereményt, melynek minden költségét viseli. A Nyertes
köteles az előzetesen egyeztetett átadási helyen és időben megjelenni és a Nyereményt
átvenni. Minden, ennek elmulasztásából eredő költség és kár, vagy bármely egyéb igény a
Nyertest terheli.
Amennyiben a Nyertes az előzetesen egyeztetett átadási helyen és időben nem jelenik meg,
és távolmaradásának okát előzetesen, legalább 3 munkanappal a tervezett átadás előtt nem
jelzi írásban Lebonyolító felé, nem élhet igazolással az előzetesen egyeztetett átadási helyen
és időben történő megjelenésének elmaradása miatt. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, Szervező jogosult a Nyertest kizárni, és így a
Nyeremény fenti időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és a
Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg.
A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény átvételének lehetőségét a megállapodott
időpontban tudják biztosítani, az átvétel ideje nem módosítható, így annak elmulasztása a
Játékosra nézve jogvesztő. A Nyeremény átvételének további feltétele az átvételi
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elismervény aláírása a Nyertes, illetve megfelelő módon igazolt képviselője vagy
meghatalmazottja részéről – tekintettel arra, hogy ez kiemelt jelentőséggel bír a Szervező
adófizetési kötelezettségének teljesítése szempontjából.
A Szervező és a Lebonyolító a Játék lezárulta után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal
kapcsolatos reklamációt nem fogad el. Szervező és a Lebonyolító kifejezetten felhívja a
Játékosok figyelmét, hogy a Kampányt népszerűsítő anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap,
POS anyagok, plakát, stb.) írtak nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek. A
Kampányban csak a 4. pontban megjelölt Termékek vesznek részt. A Szervező és a
Lebonyolító tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Lebonyolító által forgalmazott további
termékek nem vesznek részt a Kampányban. A Szervező és a Lebonyolító kifejezetten felhívja
továbbá a Játékosok figyelmét arra, hogy METRO Áruházakban elérhető termékek,
variánsok, kiszerelések készletének meghatározása a METRO Áruház diszkrecionális
jogkörébe tartozik. A Szervezőt a Nyeremények átadásán és adóvonzatuk megtérítésén kívül
további kötelezettség a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli.
10. A Játékszabályzat elfogadása
A Játékos a Játékban való részvételével és regisztrációjával elismeri, hogy jelen
játékszabályzatot megismerte és az abban foglaltakat magára nézve önkéntesen kötelezőnek
tekinti. A játékszabályban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, így különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket
vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze
vagy megszüntesse. Az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Részvételi- és
játékszabályzat közzététele az eredeti közzététellel azonos módon történik. A szabályzat
elérhetősége a gyűjtődoboz oldalára rögzítve, , illetve a www.infood2000.hu/heinz oldalon
elektronikus formában

11. Adatvédelem:
A Játék adatkezelője a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68.,
elektronikus elérhetőség: ) (A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a
Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint
adatkezelő a Játékosok által a regisztráció során megadott személyes adatokat a
nyereményjáték céljából kezelje. Az adatkezelés és feldolgozás jogalapja az érintettek
előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a
Játék lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását. A Játékosok személyes adatainak
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kezelése és feldolgozása a Játékosok által megadott alábbi személyes adatokra terjed ki: név,
cím, telefonszám, illetve vásárlást igazoló számla sorszáma.
A Játékos tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan
kerülnek feldolgozásra. Játékos egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai a
fentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Szervező és
Lebonyolító által. A Szervező a személyes adatokat a nyeremények átadásáig és az azzal
kapcsolatos adózási ill. egyéb kötelezettségek teljesítéséig, de legkésőbb a nyereményjáték
végét követő 4. hónapig kezeli, majd megsemmisíti azokat.
Az adatfeldolgozást végzi:
Maxxon Reklám Kft.
Székhely: 2120. Dunakeszi. Széchenyi u. 68
Játékos tudatában van az Infotv. 14 § és 15 § -ban foglalt jogainak, így annak is, hogy az
érintett kérelmezheti a Szervezőnél és Lebonyolítónál tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező
adatkezelés kivételével- törlését vagy zárolását a Lebonyolító honlapcímén (METRO
Kereskedelmi Kft.; www.metro.hu) és a Szervező e-mail címén (jatek@maxxonreklam.hu). A
tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező és Lebonyolító írásban közli az érintettel, hogy
a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező és Lebonyolító tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező és
Lebonyolító által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat
az Info. tv.-ben foglalt feltételek szerint.
Jelen pontban foglalt kötelezettségek, valamint a Játékkal kapcsolatos adatvédelmi
kötelezettségek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító és Maxxon
Reklám Kft., mint adatfeldolgozó felelnek. Az adatkezelők és az adatfeldolgozó
kötelezettséget vállalnak a jelen hatályos tv.-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban
rögzített rájuk vonatkozó kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére. Játékos
tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése
előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való
részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.
A Szervező és a Lebonyolító vállalja, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes
adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik és azt
harmadik személyeknek át nem adják, hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés
szabályainak mindenben eleget tesznek.
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Amennyiben a Szervező és Lebonyolító az írásbeli vagy elektronikus tájékoztatási kérelem
benyújtásától számított 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton nem adja meg a
tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására,
helyesbítésére 25 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a Játékos
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 25 napon belül írásban nem
közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni.
Továbbá amennyiben a Játékos a Szervező és Lebonyolítónak kérelem tárgyában meghozott
döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül –bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása
szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni.
A Játékos a játékra történő regisztrációval elfogadja a Játékszabályzatot, különös
tekintettel a Játékszabályzat 10. pontjában részletezett személyes adatainak
felhasználására.
Az adatok feldolgozását az adatfeldolgozó végzi. Az adatkezelésről további információ
kérhető a következő elérhetőségeken:
• ügyfélszolgálat : ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu

12. Egyéb rendelkezések:
A Játékkal kapcsolatos információk
www.infood2000.hu/heinz weboldalon.
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I.

számú Melléklet – A Játékban részt vevő termékek listája

MGB

Art.name

105379
116684
99523
99522
99122

2,15L HEINZ BARBECUE SZÓSZ
5L HEINZ VÖDRÖS LIGHT MAJONÉZ
5KG HEINZ MAJONÉZ VÖDRÖS
5,7KG HEINZ KETCHUP VÖDRÖS
875ML HEINZ KETCHUP KING
KONG
875ML HEINZ MUSTÁR
875ML HEINZ BBQ SZÓSZ
875ML HEINZ CLASS.BURGER
SZÓSZ
875ML HEINZ MAJONÉZ
875ML HEINZ ZAM. UBORKASZÓSZ

99121
99116
99117
99123
99119

II. számú Melléklet – A Játékban részt vevő szelvény képe
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