
"Nyerj! 11.111 db Plüss Paula” Nyereményjáték 

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI 

SZABÁLYZATA 

 

1, A játék szervezője: 

A Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. (székhely: 1016 Budapest Mészáros utca 58/B.) a 

továbbiakban „Szervező”, „Nyerj! 11.111 db Plüss Paula” elnevezéssel a 3. pontban 

részletezett Dr. Oetker termékek vásárlásához kötött nyereményjátékot szervez, a 

továbbiakban „Játék”. 

A Játék lebonyolítói az Eastside Informatikai Kft., (2030 Budaörs, Széles u. 13.) és az A4C 

Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolítók”. 

 

2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság: 

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. 

életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a Játék 

időtartama alatt legalább egy darab, a 3. pontban részletezett Dr. Oetker terméket vásárol, 

majd a személyes adataival regisztrál és a promóciós csomagokban található egyedi kódot 

feltölti a www.paulavilaga.hu weboldalon, a továbbiakban „Játékos”. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói, továbbá a Játék 

szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek 

munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének megfelelően. 

Amennyiben a Szervező vagy Lebonyolítók tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely 

előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a Szervező e személyt a Játékból 

kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott ajándékot illetve annak értékét visszakövetelheti. 

 

3, A Játékban résztvevő termékek 

A Játékban minden magyarországi kiskereskedelmi forgalomban megvásárolt, az alábbi 

felsorolásban szereplő Dr. Oetker promóciós csomagolású (jelen játékot hirdető) termékek 

vesznek részt:  

- Paula vaníliaízű puding csokoládéízű foltokkal 2*100g 

- Paula csokoládéízű puding vaníliaízű foltokkal 2*100g 

- Paula tejpuding csokoládéízű-mogyoróízű foltokkal 2*100g 

- Paula csokoládéízű puding csokoládéízű-mogyoróízű foltokkal 2*100g 

 

 

 



4, A Játékban való részvétel menete:  

Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt megvásárol legalább egy darab, a 3. pontban 

felsorolt Dr. Oetker promóciós terméket, majd a www.paulavilaga.hu weboldal regisztrációs 

felületén: 

- személyes adataival regisztrál (hiánytalanul megadja az alábbi adatokat): vezeték- és 

keresztnév, nem, postacím, e-mail cím, telefonszám,  

- nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves 

- elfogadja a Játékszabályt és az adatkezelési nyilatkozatot 

- nyilatkozik arról, hogy a Játékban magán célú vásárlás során kapott bizonylat 

adatainak felhasználásával vesz részt 

- a regisztrációt követően az általa megadott e-mail címre kapott megerősítő linkre 

kattintva aktiválja regisztrációját 

- a regisztrációt követően, érvényesen megadja a kódot és a vásárlást igazoló 

bizonylaton (nyugta/blokk) megtalálható adatokat: 

  a promóciós csomagban található egyedi kódot (a promóciós 

termék(ek) csomagolásának belső oldalán  található), a 

továbbiakban „Kód” 

 NAV Ellenőrző kódot (5 karakterű, mely számot és betűt is 

tartalmazhat) 

  mely üzletben vásárolta meg a terméket (bolt megnevezése és 

címe)  

a továbbiakban együttesen „Pályázat”  

automatikusan megszerzi az esélyt arra, hogy megnyerje a 11.111 db Plüss Paula egyikét. 

A fenti adatok mindegyikének megadása szükséges a Játékban való részvételhez. 

A Játék oldalára beérkezett regisztrációkat a rendszer azonnal megvizsgálja, hogy azok a jelen 

Játékszabályban foglaltaknak megfelelnek-e. A formailag érvénytelen regisztráció esetén 

azonnali válaszüzenetet küld a Játékos részére. 

A beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálja a rendszer és válasz képernyőüzenetet küld a 

Játékos részére: „nyert” vagy „nem nyert” az adott Pályázata. 

A Kódot tartalmazó csomagolást meg kell őrizni 2015. november 15-ig, mert nyertesség 

esetén a nyeremény átvételének feltétele a nyertes Kódot tartalmazó csomagolás és 

blokk/nyugta vagy azok másolatának bemutatása (postai úton vagy e-mailban). Amennyiben 

Játékos a Kódot nem tudja bemutatni, úgy elveszti a nyereményre való jogosultságát.  

Egy Játékos több Kóddal is Pályázhat és vehet részt a Játékban, amennyiben a Játék 

időtartama alatt többször vásárol a Játékban résztvevő termékek közül, és fenti leírásnak 

megfelelően egy-egy Pályázatban megadja azokat.  



Egy Kód azonban csak egyszer vehet részt a Játékban, azaz egyetlen Pályázatban használható 

fel.  

A beküldött regisztrációk és Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más 

felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.  

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás Pályázatokat küldő Játékosokat 

időszakosan vagy véglegesen kitiltja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében 

végleges és az nem vitatható. 

 

5, A Játék időtartama: 

A Játék időtartama 2015. augusztus. 24. 00:00 - 2015. október 31. 24:00.  

Ezen időpontok előtt és után történő regisztrációk és Pályázatbeérkezések érvénytelenek. 

A regisztrációk és Pályázatok beérkezésének időpontjaként a Játék szerverének időpontja a 

mérvadó. 

 

6, Sorsolás 

A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra 

másodperc pontossággal, mely időpontban, vagy azt követően az első érvényes Pályázatot 

beküldő Játékos nyeri meg az adott nyereményt. 

A Játék szervere a Pályázatokat a Játék időtartama alatt folyamatosan fogadja, de a nyerő 

időpontok naponta 06:00 és 24:00 óra között kerülnek kisorsolásra. 

A Pályázatok beérkezési időpontjait illetően a Játék szervere által rögzített időpont az 

irányadó. 

 

7, Nyeremények, tartaléknyertesek  

A Szervező összesen 11.111 db plüss Paula játékot sorsol ki. 

Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat megvizsgálni, hogy azok érvényes Kódok-

e, illetve hogy azokat a hivatalos játékszabálynak megfelelően küldték-e be.  

8, Nyeremények átadása illetve átvétele: 

A nyeremények postai úton kerülnek kiküldésre a nyertes Játékosok részére, a Játékos által a 

regisztráció alkalmával megadott címre.  

A Lebonyolító a nyerő időpontok alapján meghatározott nyerteseket értesítheti a megadott e-

mail címen és felszólíthatja a nyertest a nyertes Kód és blokk/nyugta bemutatására. Ilyen 

esetben a nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő Kódot 

tartalmazó csomagolás olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek 

meglétét az első értesítést követő 8 napon belül igazolnia kell postán vagy e-mailben!  



Amennyiben a kétszeri e-mailes megkeresésre, az első kiküldéstől számított 8 napon belül a 

Kód másolat nem érkezik meg a nyertes Játékostól, úgy az adott Játékos után következő 

érvényes Pályázat beküldője válik nyertessé és kerül bevonásra a fentiekben leírt módon. 

Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem tudja a nyertes 

Kódot tartalmazó termékkártya másolatát bemutatni, stb.), úgy a nyertes elveszti a 

nyereményre való jogosultságát. 

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 

nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 2 hónapon belül sor kerüljön. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való 

átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A 

Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az 

átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve 

jogvesztő. 

Szervező kéri a Játékosokat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs 

adataikat ne adják ki másoknak! 

A megrongált vagy rosszul olvasható blokkokkal/nyugtákkal és Kódokkal nem lehet részt 

venni a Játékban, így azok beküldői utólag kizárhatók. 

Amennyiben egy Játékos egy olyan üzletben vásárol, ahol úgynevezett gyűjtőblokkos 

nyugtaformátumot használnak, vagy más okból nem olvasható rajta a Dr. Oetker Paula termék 

megnevezés, úgy ezen esetben a Játékosnak le kell pecsételtetnie a blokkot az adott üzlet 

pecsétjével és a blokk megfelelő tételéhez fel kell vezetnie a megvásárolt termék 

megnevezését. 

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 

kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és 

nem vitatható. 

 

9, Adók és közterhek: 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a 

Szervező vállalja.  

 

10, Információ a Játékról: 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata a www.paulavilaga.hu weboldalon 

érhető el.  

A Játék a termékcsomagolásokon és a honlapon kerül meghirdetésre. 

A Játékkal kapcsolatban a Szervező az alábbi e-mail címen biztosítja a Játékosok részére az 

információ kérést: droetker@a4c.hu. (a Játék ideje alatt a Játékosok ezen az e-mail címen 

tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik észrevételeiket vagy esetleges személyes adatmódosítási 

igényüket) 

 

 

mailto:droetker@a4c.hu


11, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:  

A Játékban való részvétel feltétele a Dr. Oetker adatbázisába történő regisztrálás, azaz a 

Játékosok személyes adataikat, a Játékban történő részvételükhöz történő regisztrálásukkal 

adják meg.  

A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást 

végző Lebonyolítók dolgozzák fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis 

a Szervező fér 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 adatok átadásával megadott önkéntes 

hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a 

Játékban részvétellel, vagyis a regisztrációval adja meg, 

2. adataik feldolgozását az Eastside Informatikai Kft. és az A4C végzik.  

3. a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű 

információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 

4. a nyertes Játékosok adatait, a nevüknek, kizárólag a település közigazgatási 

megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja. 

5. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a 

Szervező és Lebonyolítók a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok 

marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. 

 

Azon Játékos, akik a regisztráció során megadja a marketingcélú hozzájárulását, 

beleegyezését adja ahhoz, hogy: 

a. neve és e-mail címe a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező - 

esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és 

engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját 

marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját 

szolgáló személyes adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben 

meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználhassa, maximum 

a regisztrációtól számított 5 évig 

b. Szervező a Játékos számára – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - 

hírlevelet küldjön a Játékos által megadott e-mail címre. 

 

Az egyes adatkezelők a Játékosok személyes adatait (név, e-mail cím) addig kezelik, míg az 

adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott 

hozzájárulását vissza nem vonja, de a regisztrációtól számított maximum 5 évig. 

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 vagy 

módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint 

ingyenesen kérhetik a következő címeken és módokon: 

Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. 

1016 Budapest, Mészáros u. 58./B 

Fax: +36 (06) 1 202 7585 

E-mail: mkonyha@oetker.hu 

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 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 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. (87753/2015, 88019/2015) 

 

12, Egyebek: 

A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható. 

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. 

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem 

Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. 

Szervező és Lebonyolítók a postai szolgáltatások késedelméért és hiányosságaiért semmilyen 

felelősséget nem vállalnak. 

Ha a Játékos a regisztráció 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 Játékban a Játékos által használt e-mail cím valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó 

problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail 

cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a 



Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail 

postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban 

Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. 

A Játékszabály 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 (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon 

összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 

felmerül, vagy visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel) úgy a Játékost 

azonnali hatállyal kizárja a Játékból, illetve esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen. 

Szervező kizárhatja a Játékból azt a regisztrált Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet 

átadni, mert a regisztráció során feltüntetett személyes adatai nem valósak vagy hibásak.  

A beküldött regisztrációk és Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más 

felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. 

Szervező kizárja a felelősségét a www.paulavilaga.hu weboldal és Játék szerverének rajta 

kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden a www.paulavilaga.hu weboldal és a Játék szerverét 

ért külső támadások esetére.  

Szervező, illetve a Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a Játék esetleges 

hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a Játék 

során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, 

veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a 

Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.  

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és 

működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik 

felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető 

vissza, így különösképpen: az online felületet 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 levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. 

A Szervező és 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 nyereményekkel kapcsolatos igények elévülése az összes kiosztásra kerülő nyeremény 

esetében: 2015. október 31-től számított 90 nap. 



A Szervező fenntartja magának a jogot a játékszabály megváltoztatására, amennyiben 

szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.paulavilaga.hu weboldalon 

értesülhetnek. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően 

tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden 

tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. 

 

          a Szervező 


