RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
„CSENDES ÉJ” promóciós nyereményjáték
2020. december 1-9.
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., mint szervező (továbbiakban: SPAR) online
nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarországon bejelentett
lakcímmel rendelkező, cselekvőképes 18. életévét betöltött természetes személy, aki 2020.
december 01. - 2020. december 09. között a www.adniorom.hu weboldalon regisztrál a jelen
Szabályzatban meghatározott módon és előadásáról felvételt készít és küld az alábbiakban
meghatározott módon (továbbiakban Résztvevő).
2. A Játék lebonyolítója: Greenroom Marketing Kommunikációs Kft.
3. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a „Csendes éj” című karácsonyi dalt a
www.adniorom.hu weboldalon megadott dallammal és szöveggel (továbbiakban: Dal) és az
ugyanitt felkínált módon rögzítse és feltöltse (továbbiakban: „Felvétel”).
4. A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő 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.
5. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti
közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek
tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8. 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói.
6. Jelen Játékszabályzat a www.adniorom.hu weboldalon megtekinthető a Játék kezdetétől.
7. A Játékban való részvétel ingyenes, vásárláshoz, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételéhez nem
kötött.
8. 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.
II. A JÁTÉK MENETE
1. A Játék időtartama:
Játék kezdetének időpontja: 2020. december 01. 10.00 óra.
A Játék zárásának időpontja: 2020. december 09. 24.00 óra.
2. A Résztvevők a www.adniorom.hu weboldalon regisztrálhatnak személyes adataik megadásával
(név, e-mail, telefonszám).
3. A www.adniorom.hu weboldalon regisztrációt/bejelentkezést követően a Résztvevő a következő
lehetőségek közül választhat:
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a) a Dalt közvetlenül a www.adniorom.hu weboldalon keresztül rögzíti és tölti fel, vagy
b) a saját eszközén rögzített hang-vagy videofelvételt a www.adniorom.hu weboldalon feltölti.
Mindkét esetben a Felvétel ugyanolyan megítélés alá esik.
Részvételnek a regisztráció és a Felvétel feltöltése vagy beküldése együttesen minősül és
együttesen jogosítják a Résztvevőt a Játékban történő részvételre. Regisztráció és a Felvétel
beküldése nélkül a Játékban való részvétel érvénytelen.
4. A regisztrációnak feltétele, hogy a Résztvevő a regisztráció során – kattintással – feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa feltöltött vagy beküldött Felvételt a
SPAR akár mint önálló felvételt, akár más felvételekkel összekapcsolva, részben vagy egészben a
SPAR 2020. évi Adni Öröm! kampányában (továbbiakban: „Kampány”) felhasználja, ideértve
különösen azt, hogy a Felvételben megjelenő hang és/vagy álló-vagy mozgókép a SPAR által
megrendelt reklámfilmben és/vagy videoklipben (továbbiakban: „Reklámfilm”) részben vagy
egészben felhasználásra kerüljön. A felhasználás során a Felvétel hangja és képe szétválasztható.
A Résztvevő által adott felhasználási engedély alapján a SPAR jogosult a Felvételt és a
Reklámfilmet nyilvánosságra hozni, nyilvánosan előadni, bármilyen módon többszörözni,
terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen sugárzással, továbbközvetítéssel és bármilyen
online (internetes) nyilvánossághoz közvetítési módon, bármilyen médiaszolgáltató,
tartalomszolgáltató által, bármilyen platformon területi és időbeli korlátozás nélkül. A Felvétel a
Reklámfilm céljára átdolgozható, digitális technikával hang-és képminősége javítható, és a SPAR
nem köteles a teljes Felvételt felhasználni, annak egy-egy részletére is változatlanul kiterjed a
felhasználási engedély. A digitális módosítás és a részleges felhasználás nem minősül az előadás
csorbításának. A Résztvevő által adott felhasználási engedély ingyenes, ellenértéket a Résztvevő
azért nem követelhet. A megszerzett felhasználási jogokat a SPAR jogosult harmadik félnek
engedményezni, vagy harmadik féllel együttesen gyakorolni. A Résztvevő egyúttal engedélyt ad a
SPAR-nak, hogy képmását és hangját a Felvételben megjelenő módon felhasználja és elismeri,
hogy neve a Reklámfilmben vagy azzal kapcsolatban nem kerül feltüntetésre, de a SPAR dönthet
úgy, hogy nevét feltünteti.
5. A Reklámfilmben közismert hazai internetes influencerek illetve más szereplők is megjelenhetnek.
A Résztvevő a regisztrációval kifejezetten elismeri, hogy a Felvétele más szereplők előadásával is
összekapcsolható a Reklámfilmben, illetve a Kampányban és a II./4. pont szerinti felhasználási
engedélyt erre tekintettel sem vonhatja vissza.
6. Résztvevő a regisztrációval azt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kampány lejártát követően
is elérhető lesz a Reklámfilm és a Felvétele a SPAR bármely közösségi média oldalán és az általa
működtetett honlapokon.
7. A Reklámfilm nyilvánosságra hozatalának napja előreláthatóan 2020. december 16. A SPAR nem
felel a Résztvevőkkel szemben a nyilvánosságra hozatal késedelméért vagy meghiúsulásáért.
8. A Felvétel felhasználása nem feltétele annak, hogy a Résztvevő egyben a Játék nyertese is legyen.
A Reklámfilmben való megjelenést a SPAR megrendelése alapján a Reklámfilm gyártója választja
ki.
9. Minden Résztvevő csak egy Felvétellel vehet részt a Játékban és mindenki csak a saját nevében
küldhet be felvételt. A SPAR nem vizsgálja a Résztvevők személyes adatait és a Felvételeken
szereplők személyazonosságát vagy életkorát és az ezzel összefüggő visszaélés tekintetében
kizárja bármilyen felelősségét. A feltöltőt terheli a teljes felelősség - amennyiben más személy
szerepel a felvételen, mint a feltöltő - hogy rendelkezzen azon hozzájárulással a felvételen
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szereplő személytől, amely a jelen részvételi feltételek szerinti felhasználáshoz kapcsolódik. Ezzel
kapcsolatosan a SPAR kizárja a felelősségét.
10. Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a Résztvevő nem jogosult a nyereményre vagy a
játékban való részvételre.
11. A Játék során bármely játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, esetleges
programhibákért, rendszerhibákért a SPAR-t, valamint a Játék egyéb szervezőit, lebonyolítóit
semmiféle jogi felelősség nem terheli.
III. SORSOLÁS
1. A nyertesek kisorsolása a regisztrált Résztvevők között a Játék lezárását követően számítógépes
software segítségével elektronikusan történik, közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.
2. A sorsolás helyszíne:
A Játék lebonyolítójának irodája cím: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12.
3. Sorsolás időpontja:
2020. december 14. (hétfő) 14.00 óra
4. A IV. pontban meghatározott nyeremények 10 db nyertesén felül 10 fő pótnyertes is kisorsolásra
kerül. Érvénytelen pályázat esetén az első pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe, a második
érvénytelen pályázat esetén a második pótnyertes lép az eredeti nyertes helyébe és így tovább.
IV. NYERTESEK, NYEREMÉNYEK
1. Nyeremények: 10 (tíz) darab, egyenként 10.000 Ft (tízezer forint) értékű SPAR vásárlási utalvány.
2. A nyertesek száma: 10 (tíz) fő. A nyertesek fejenként 1 db nyereményt nyernek meg.
3. Nyertes csak a Játékban regisztrált Résztvevő lehet, akinek személyazonosságát és regisztrációs
jogosultságát a SPAR nem vizsgálja a regisztrációkor.
4. A nyeremény átvételekor a Résztvevő és a nyertes adatainak meg kell egyezniük, a nyertes
személyazonosságát a kézbesítéskor érvényes okmánnyal köteles igazolni. A nyeremény másra át
nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható.
5. A nyerteseket a Játék lebonyolítója a regisztrációhoz használt e-mail címen értesíti a sorsolást
követő 2 munkanapon belül. Az értesítést kérjük 72 órán belül visszaigazolni. Amennyiben a
megadott e-mail cím megszűnik, vagy más okból nem elérhető, vagy nem igazolja vissza az
értesítést, a nyertes nem jogosult a nyereményre vagy jelen szabályzat bármely személyi és/vagy
tárgyi feltételének nem felel meg, úgy a soron következő pótnyertes lép a helyére.
6. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.
7. A nyertesek az általuk megadott magyarországi címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt.
A SPAR szándéka szerint a nyeremények a sorsolást követő 30 napon belül kézbesítésre kerülnek.
A nyeremény kézbesítését 2 (két) alkalommal kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától
számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények
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átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul,
a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a SPAR-t semmilyen felelősség nem terheli.
8. A nyereményeket a Greenroom Marketing Kommunikációs Kft. juttatja el a nyerteseknek.
9. A Játékban való részvétellel a Résztvevőnél felmerülő, nem a SPAR által vállalt költségek a
Résztvevőt terhelik (pl. a Felvétellel kapcsolatos költségek).
10. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a www.adniorom.hu
vagy egyéb, a SPAR által működtetett weboldalon közzétegye.
11. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
a) a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt
törlésre kerül, vagy
b) a regisztrációban szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem
igazolható; vagy
c) más személy nevében, jogosulatlanul regisztrált és küldött be felvételt,
d) egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni
próbálja;
e) jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
V. A SPAR FELELŐSSÉGE
1. A SPAR kizárja felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
kiskorú, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli regisztrációjából/játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére
elektronikus úton e-mailben vagy Facebookon keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő,
a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja a
felelősségét a nyeremény kézbesítéséhez igénybe vett posta-vagy futárposta szolgáltatást végző
szolgáltató teljesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. A nyeremény
elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére
SPAR kizárja a felelősségét.
2. A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatóak.
3. A más által jogosulatlanul végrehajtott regisztráció, felhasználónévvel vagy felvétellel való
visszaélés esetén SPAR kizárja felelősségét. SPAR szintén kizárja felelősségét a megszűnt, nem
elérhető e-mail címek miatt.
4. A SPAR kizárja felelősségét azért is, ha a Résztvevő részére a nyereményt azért nem lehet átadni,
mert a regisztrációban, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem
valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen
szabályzatban leírt személyi feltételek valamelyikének.
5. A SPAR kizárja a felelősségét www.adniorom.hu vagy egyéb webodalát, illetve az azt működtető
szervert ért külső támadások, a SPAR érdekkörén kívül eső műszaki meghibásodások esetére.
Amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy
ezen esetekre a SPAR semmilyen felelősséget nem vállal.
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6. Felmerülhet, hogy a regisztrációt vagy a Felvételt a SPAR szervere nem tudja fogadni. Ez esetben
válaszüzenet jelenik meg a regisztráció illetve a feltöltés megkísérlését követően. Ez esetben a
regisztrációt és/vagy a feltöltést egy későbbi időpontban kérjük megismételni. A Játék
feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék a SPAR elektronikus üzenetés adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége olyan technológiai feltételek, amelyekért a SPAR
nem vállal felelősséget. Ugyanígy a SPAR kizárja felelősségét a hálózati vagy szerver hibákért, a
levelezőszerverek teljesítményéért és esetleges meghibásodáért, valamint az internetkapcsolat
folyamatosságáért. A felsorolás nem kimerítő jellegű.
7. A jelen V. pont szerinti felelősség kizárások a Játék lebonyolítójára és egyén közreműködő
személyek, szervezetek tekintetében is fennáll.

VI. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
1. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során
szolgáltatott személyes adatokat a SPAR a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása,
valamint marketing célú megkeresések céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a SPAR
maradéktalanul betartja az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR
Rendelet) előírásait, az adatokat harmadik személynek csak akkor továbbítja az érintett előzetes
hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítást a GDPR Rendelet valamelyik jogcíme lehetővé teszi (pl.
nyomozó hatóságok). A SPAR fenntartja a jogot, hogy a Résztvevőktől a nyertesek beazonosítása
és a nyeremények átadása céljából a személyazonosításukhoz szükséges okmányokat bekérje.
2. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét - városnév feltüntetésével - a
Játékszabályzatban leírtak alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a
Résztvevő a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
a) a SPAR, mint adatkezelő, a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék
időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
b) nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
c) a SPAR az adataikat közvetlen üzletszerzés céljából az érintett hozzájárulásának a
visszavonásáig kezelje;
d) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
3. A megadott adatok kezelője a SPAR, mint adatkezelő.
4. A regisztráció során feltöltött kép- és/vagy hangfelvétel kezelésének jogalapja GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett
az egyik fél). A kép- és/vagy hangfelvételek feltöltésével érintett és SPAR között a jelen Részvételi
és játékszabályzat szerinti tartalommal szerződés jön létre. A kép- és/vagy hangfelvétel
nyersanyaga SPAR általi kezelésének határideje 15 hónap, a Reklámfilm esetében 5 év.
5. Az adatok feldolgozását a SPAR megbízásából a Greenroom Marketing Kommunikációs Kft. végzi,
mint adatfeldolgozó.
6. A SPAR szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy
helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a
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hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: 2060
Bicske Spar út 0326/1. hrsz. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni
tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a SPAR által meghozott döntéssel nem ért
egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra regisztráltak köre a
jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és a GDPR Rendelet alapján
bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)
7. A nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait a SPAR a sorsolást követő 8 évig őrzi – a
Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A nem nyertesek adatait
a sorsolást követő 15 nap elteltével megsemmisítjük, amennyiben ez idő alatt olyan körülmény
merül fel, amely miatt esetlegesen a korábbi sorsolást érvénytelennek kell nyilvánítani és új
sorsolás tartása szükséges, ez esetben a határidő az új sorsolást követően újrakezdődik.
8.

A Résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a SPAR vagy annak
megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a
pontos személyes adatait feltüntetve): 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz.

9. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing
célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). A résztvevő tudomásul veszi,
hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott
hozzájárulását vonja vissza, a SPAR a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges
célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
10. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a SPAR Általános Adatkezelési
Tájékoztatója tartalmazza, amely a következő linken érhető el:
https://www.spar.hu/content/dam/sparhuwebsite/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato/altalanosadatkezelesitajekoztato20201012.pdf

Bicske, 2020. december 1.
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