
1 

Ceres – Hamé – K&K Family – Hungaro-food - Tesco  
„a vega nyerő!” nyereményjáték 2023 

Részvételi és Játékszabályzat 
(továbbiakban: Játékszabályzat) 

 
  
1. Játék neve, szervezője   

Jelen Játékszabályzat vonatkozik a Marketing Art Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, 

Hétvezér utca 1. A. ép; cégjegyzékszáma: 13-09-202773; továbbiakban: Marketing Art Kft. vagy 

Szervező) és partnerei a Ceres ZRt. (székhelye: 9027 Győr, Reptéri út 1.; cégjegyzékszáma: 08-

10-001793; továbbiakban: Ceres), a HAME HUNGARIA Kft. (székhelye: 2900 Komárom, Damjanich 

J. u. 25.; cégjegyzékszáma: 11-09-013743; továbbiakban: Hamé), a K&K Family Kft. (székhelye: 

2073 Tök, 0103/11 hrsz.; cégjegyzékszáma: 13-09-123502; továbbiakban: K&K Family), a 

HUNGARO-FOOD 2009 Kft. (székhelye: 5561 Békésszentandrás, Batthyány utca 30/A; 

cégjegyzékszáma: 04-09-008833; továbbiakban: Hungaro-food) által szervezett, „a vega nyerő!” 

nyereményjátékra (továbbiakban: Játék vagy Nyereményjáték) az alábbi feltételekkel:   

  

2. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a 

jelen pontban meghatározottaknak megfelel (továbbiakban: Játékos).   

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és 

szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A 

Játékban a Szervező dolgozói, valamint a Szervező-vel egyéb foglalkoztatásra irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személyek is részt vehetnek.  

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes mértékben megismerte a 

Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy 

annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a 

Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  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.  

A Játékban résztvevő személy csakis olyan személy lehet, aki a megadott feltételeknek 

maradéktalanul megfelel.  

 

3. Játék leírása, menete  

A Játékban a 2. pont szerint arra jogosult azon Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt 

(2023. január 02. 0:00 – 2023. február 28. 23:59 között) bármely TESCO-GLOBAL Áruházak 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett üzletben minimum 2 db, különböző 

márkájú (Ceres, Hamé, K&K Family, Hungaro-food) promóciós terméket vásárol az alábbi felsorolt 

termékek közül: 
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 Ceres: Ceres Zöldséges vekni 350g vagy Ceres Napicipó teljes kiőrlésű 400g vagy Ceres 

Napicipó búzaliszttel 400g vagy Ceres Napicipó magokkal 400g; 

 Hamé: HAMÉ VEGGIE pástétom babos 105g vagy HAMÉ VEGGIE pástétom paradicsomos 

105g vagy HAMÉ VEGGIE pástétom csiperkés 105g vagy HAMÉ VEGGIE pástétom 

zöldségtatár 105g vagy Hamé VEGGIE pástétom csicseriborsós 105g;  

 K&K Family: K&K Family Duo pack saláta mix 120g vagy K&K Family TOGO ALL IN 

salátakeverék 150g vagy K&K Family Fresh&Fine fresh saláta mix 130g;  

 Hungaro-food: Queen of Peas Szeletelt szendvics feltét Pritaminos 100g vagy Queen of Peas 

Szeletelt szendvics feltét Natúr 100g; 

és a fenti időszakban a https://veganyeremenyjatek.hu/ honlapon található űrlapot maradéktalanul 

kitölti, és feltölti a vásárlás időpontját a blokkon található AP kóddal együtt (egy alkalommal csak 

egy AP kód és az azt tartalmazó blokk -nyugta- tölthető fel), valamint nyerés esetén bemutatja a 

vásárlást igazoló eredeti blokkot.  

A Játékosok a vásárlások alkalmával kapott pénztári bizonylat (blokk) felhasználásával vehetnek 

részt a Játékban. Egy blokk adatait csak egy alkalommal lehet feltölteni, így egy blokk csak egyszer 

vehet részt a sorsolásban. 

 

A Nyereményjáték folyamán napi- és heti nyeremények, valamint a Játék végén fődíj kerül 

kisorsolásra az alábbiak szerint. 

A Nyereményjáték folyamán a napi nyeremények (naponta 1 db 5.000,- Ft értékű Tesco                  

e-vásárlási utalvány) sorsolására 2023. január 3-tól 2023. március 1-ig minden munkanap 10:00 

órakor kerül sor az előző nap 0:00-23:59-ig beérkezett pályázatokból (a nem munkanapon 

beérkező pályázatokból a következő munkanapon). 

A Nyereményjáték folyamán a heti nyeremények (hetente 1 db 20.000,- Ft értékű Tesco                  

e-vásárlási utalvány) sorsolására 2023. január 09-én, január 16-án, január 23-án, január 30-án, 

február 06-án, február 13-án, február 20-án, március 1-én 10:00-kor kerül sor. 

A fődíj (egy darab Tesco e-vásárlási utalvány 100.000,- forint értékben) sorsolására 2023. március 

7-én 12:00 órakor kerül sor. 

 

Nyerési esélyeinek növelése érdekében egy Játékos több különböző, fent körülírt AP kódot 

tartalmazó blokkal és a fent körülírt adatok feltöltésével is részt vehet a Játékban – amennyiben 

minden alkalommal betartja a Játékszabályzat feltételeit. 

Az akcióhoz tartozó, a feltételeknek megfelelő összes feltöltött, különböző AP kód részt vesz a 

sorsolásban. Amennyiben egy vagy több Játékos több azonos AP kódot vagy azonos blokkot tölt fel 

a fent körülírt módon, úgy az AP kódot és a hozzá tartozó blokkot első alkalommal helyesen feltöltő 

Játékos vesz csak részt a Játékban abban az esetben is, amennyiben a Játékban történő részvételről 

a többi Játékos bármely módon értesítést kapott. Amennyiben a feltöltéshez használt blokkon 

szereplő és a vele együtt feltöltött AP kód nem egyező, úgy a Játékos a Játékban nem vesz részt 

abban az esetben sem, amennyiben a Játékban történő részvételről bármely módon értesítést 

kapott. 

A részletes Játékszabályzat a www.veganyeremenyjatek.hu  oldalon található. 
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4. A Játék időtartama   

 
A Játék 2023. január 02. 0:00 – 2023. február 28. 23:59 között tart.  

Az AP kódok és a fent körülírt egyéb adatok feltöltésére és a regisztrációra 2023. február 28-án 

23:59 óráig van lehetőség. 

 

 

5. Nyertesek, nyeremények   

 
5.1. Nyertesek   

A Nyertesek azok a Játékosok, akik a Játékban a 3. pont és a jelen Játékszabályzat rendelkezései 

szerint részt vesznek, a 2. pontban meghatározott részvételi feltételeknek megfelelnek, és a     

2023. március 7-én 12:00 órakor kezdődő fődíj sorsoláson vagy a 3. pontban körülírt napi, illetve 

heti nyeremények sorsolásán kisorsolásra kerülnek.  

Nyertesként (a továbbiakban: Nyertes) összesen 67 nyertes (58 napi, 8 heti és 1 fődíj nyertes) és 

134 pótnyertes kerül sorsolásra (sorsolásonként 2). Ha a feltöltött nyertes kódon nem szerepelnek 

vagy nem megfelelően szerepelnek a kért adatok, vagy kiderül, hogy a Játékos pályázata a jelen 

Játékszabályzat vagy hatályos jogszabályok alapján bármely okból kizárásra kell, hogy kerüljön, az 

adott Játékos pályázata érvénytelennek minősül, és a Játékból automatikusan kizárásra kerül, és a 

helyébe a pótnyertes lép. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében lépnek a nyertes helyébe.   

  

5.2. Nyeremény  

Játék nyereményei:  

a) főnyeremény: 1 db Tesco e-vásárlási utalvány bruttó 100.000,- forint értékben,  

b) heti nyeremények: összesen 8 db Tesco e-vásárlási utalvány darabonként bruttó 20.000,- forint 

értékben,  

c) napi nyeremények: 58 db Tesco e-vásárlási utalvány darabonként bruttó 5.000,- forint értékben 

 

A Szervező a nyereménysorsolást követő 10 munkanapon belül a regisztrált e-mail címen értesíti a 

Nyerteseket. A Nyertesek kötelesek a nyereményről szóló értesítő e-mail-re visszajelezni, hogy az 

e-mail cím megfelelő, és az e-vásárlási utalvány az adott e-mail címre küldhető. A Szervező ezt 

követően küldi el az e-utalványt/e-utalványokat a Nyertes részére. 

  

Ha a megadott e-mail cím érvénytelen (érvénytelennek minősül az e-mail cím, amennyiben bármely 

olyan vagy hasonló tartalmú válaszüzenet érkezik vissza a Szervező küldő e-mail címére, amely 

szerint az e-mail kézbesítése sikertelen vagy sikertelen lehet), a Nyertes automatikusan kizárásra 

kerül, és a nyeremény átvételére a továbbiakban nem jogosult (abban az esetben sem, ha az e-

mail a fentiek ellenére az eredeti Nyertes részére kézbesült vagy 5 munkanapon belül nem jelez 

vissza), helyébe a pótnyertes lép, akit a fenti érvénytelenségi okról történő tudomásszerzéstől 

számított 5 munkanapon belül a Szervező a megadott e-mail címen értesít. Amennyiben a 

fentiekhez hasonló módon a második pótnyertes e-mail címe is érvénytelen, úgy az adott 

nyereménynek Nyertese nincs. 
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A fődíj Nyertes a nyeremény átvételekor külön írásos nyilatkozat aláírásával - amennyiben ilyen 

aláírása akaratával megegyezik, és azt aláírásával látja el - hozzájárulhat a róla, a nyeremény 

átadása során készülő kép-, hang- és filmfelvétel Szervező általi használatához a nyilatkozat 

feltételei szerint.  

 

 

 

6. A Szervező felelőssége   

  

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 

a nyeremény bármely okból történő sikertelen átadásából, illetve annak késedelméből eredő, a 

Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Nyertes nem 

jogosult a Játékban való részvételre, valamint a nyeremény átvételére, ha a 3. pontban 

meghatározott mennyiség alatt vásárol.   

Ha hitelt érdemlően bizonyítható, hogy valaki nem a meghatározott időpontokban kapott blokkal 

játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel és/vagy egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék 

menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja és/vagy jelen Játékszabályzat 

bármely pontját megsérti a Játékos/Nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult és a Játékból 

automatikusan kizárásra kerül, mellyel kapcsolatosan kárigény érvényesítése kizárt a Szervezővel 

szemben.  

A Szervező kizárja felelősségét a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény átadása 

során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatosan. A nyeremény más személy általi 

átvétele kizárólag a Nyertes és két tanú (a tanúk nevét és lakcímét is olvashatóan, valamint a 

Nyertes nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét és lakcímét, valamint aláírását is tartalmazó) 

által is aláírt, ügyvéd vagy közjegyző által készített és ellenjegyzett meghatalmazás eredeti 

példányának Szervező részére történő átadása esetén lehetséges.   

A Szervező kizárja a felelősségét a Szervező által előre nem tervezhető meghibásodás miatt, illetve, 

ha a Nyereményjáték regisztrációs felülete egyéb hiba miatt nem elérhető, és a Játékban való 

részvétel átmenetileg esetlegesen nem biztosított.   

Amennyiben esetlegesen olyan technikai hiba lép fel, amely miatt a Játék tartósan akadályoztatva 

van, a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játék időtartamát meghosszabbítsa és a 

Játékszabályzatot e tekintetben módosítsa.   

  

 

7. Adatkezelés és adatvédelem  

 
 A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során 

szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a nyertesek személyének megállapítása és a 

nyeremények átadása, valamint kifejezett ez irányú külön hozzájárulás esetén marketing célú 

megkeresések céljából kezeli, és dolgozza fel, amelyhez a Játékos a Játékban való részvétellel 

feltétel nélkül előzetesen és kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelés során a Szervező 

maradéktalanul betartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 
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(továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.  

 

A Játék lebonyolításával összefüggő adatkezelésről történő, GDPR 13. cikk szerinti kötelező 

tájékoztatás: 

Adatkezelő Ceres ZRt. (székhelye: 9027 Győr, Reptéri út 1.; 
cégjegyzékszáma: 08-10-001793; továbbiakban: Ceres), a HAME 
HUNGARIA Kft. (székhelye: 2900 Komárom, Damjanich J. u. 25.; 
cégjegyzékszáma: 11-09-013743; továbbiakban: Hamé), a K&K 
Family Kft. (székhelye: 2073 Tök, 0103/11 hrsz.; 
cégjegyzékszáma: 13-09-123502; továbbiakban: K&K Family), a 
HUNGARO-FOOD 2009 Kft. (székhelye: 5561 Békésszentandrás, 
Batthyány utca 30/A; cégjegyzékszáma: 04-09-008833; 
továbbiakban: Hungaro-food) 

Kapcsolat 
adatkezelés 
vonatkozásában 

Név: Szűcs Attila 
e-mail: szucs.attila@testreszabottmarketing.hu 
tel.: +36-70-940-7862 

Adatkezelés célja Nyereményjáték lebonyolítása (a Játékszabályban leírtaknak való 
megfelelést vizsgálata, érvényes pályázat esetén a sorsolási 
adatbázisba történő beemelés, majd nyertesség esetén a 
nyeremény átadása, kapcsolattartás) 

Kezelt adatok köre - név 
- e-mail cím 
- lakcím   
- vásárlást igazoló blokk tartalma és AP kódja 

Érintettek köre Nyereményjátékban résztvevő természetes személyek 
(Játékosok) 

Adatszolgáltatás Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok felvétele közvetlenül az 
érintettől történik, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a 
Nyereményjátékban nem lehet részt venni. 

Adatkezelés 

jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Játékos 
hozzájárulása. 
A hozzájárulás bármikor visszavonható a fenti adatkezelés 
vonatkozásában a Marketing Art Kft. kapcsolattartója részére 
küldött e-mail küldésével azzal, hogy az adatkezeléshez történő 
hozzájárulás visszavonása a Játékban történő részvételi szándék 
visszavonását is jelenti egyben. 

Adatkezelés 

időtartama 

Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait mindaddig kezeli, 
amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy a Játékos a megadott 
hozzájárulását vissza nem vonja, de legkésőbb 2023. március 31. 
napjáig megsemmisíti azokat, kivéve a marketing célú 
adatkezelés, mint a Játéktól független adatkezelési cél 
tekintetében külön hozzájárulás alapján megadott személyes 
adatokat, melyeket az Adatkezelő a cél fennállásáig kezel. 
A sorsolásokról készült jegyzőkönyveket az Adatkezelő a sorsolást 
követő elévülési idővel egyező időtartamban, azaz 5 évig megőrzi. 

Adatfeldolgozók A Marketing Art Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, 
Hétvezér utca 1. A. ép., elérhetősége: 
info@testreszabottmarketing.hu) készíti a Játék weboldalát és 
biztosítja annak folyamatos működését. 

Az adatbiztonság 

garantálása 

érdekében 

alkalmazott 

technikai és 

szervezési 

intézkedések 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók gondoskodnak a kezelt 
adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai 
és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a 
Játékos által megadott személyes adatok védelemben 
részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, 
megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, 
törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen 
megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. 
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Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók informatikai rendszerei és 
hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen, továbbá 
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal ellátott. 

Adatkezelő által alkalmazott intézkedések: 
fizikai védelmi intézkedések: zárható szekrények, zárható irodák, 
fejlett informatikai védelmi intézkedések; 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: hozzáférési 
szintek szabályozása, adatvédelmi felelős kijelölése; 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a 
mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a 
kockázattal arányos beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Játékosokat 

megillető érintetti 

jogok 

- Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog 
- Helyesbítéshez való jog 
- Törléshez való jog 
- Az adatkezelés korlátozásához való jog 
- A hozzájárulás visszavonásához való jog 

 
A fenti jogok gyakorlására a jelen Táblázat kapcsolat címe alatti 
elérhetőségeken van a Játékosnak lehetősége, az Adatkezelő 
minden esetben 30 napon belül válaszol a fentebb felsorolt 
jogok gyakorlásával kapcsolatos megkeresésekre. 
 

- A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
Illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
 

- Bírósági jogorvoslathoz való jog 
 

 

8. Egyéb   

  

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat bármely pontjának vagy egészének 

megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő 

okok megkövetelik.  

 

A Szervező a Játékszabályzat módosítását vagy visszavonását vagy megszüntetését a 

www.veganyeremenyjatek.hu oldalon teszi közzé és a módosításról vagy visszavonásról vagy 

megszüntetésről egyidejűleg e-mailben tájékoztatja a Játékosokat. 

  

 

Budapest, 2022.12.22. 

 

 

 

 


