MIZO-LIDL
AP-KÓDOS NYEREMÉNYJÁTÉK
Játékszabályzat

A Mizo-LIDL nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) szervezője a Sole-Mizo Zrt. (székhelye: 6728
Szeged, Budapesti út 6.) továbbiakban: Szervező.
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező
által megbízott Neo Interactive Kft. (továbbiakban „Lebonyolító”) (székhelye: 1118 Budapest,
Gombocz Zoltán u. 9.) látja el.

1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék időtartama: 2014. október 30. 00:00 – november 26. 24:00.
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok
által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 14. életévét betöltött magyar
állampolgár, a 2.12 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes
személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 1. pontjában írt időtartama alatt:
2.1.1. vásárol bármely magyarországi Lidl üzletben a Játék időtartama alatt 500 Ft értékben
Krémkaland termékeket az alábbiakból:


Mizo Krémkaland puding csoki-vanília 120g



Mizo Krémkaland puding csoki-keksz 120g



Mizo Krémkaland csokoládé puding ropogós csokigolyóval 110 g



Mizo Krémkaland vanília puding ropogós csokigolyóval 110g



Mizo Krémkaland gyümölcsjoghurt kókusz-ananász 130g



Mizo Krémkaland gyümölcsjoghurt narancs-mangó 130g



Mizo Krémkaland görög joghurt meggy 125g



Mizo Krémkaland görög joghurt sztracsatella 125 g

2.1.2. és feltölti a vásárlást igazoló blokkon („Blokk”) található AP-kódot a (továbbiakban
„Kód”), a nyugtaszámot és a vásárlás időpontját (óra és perc) a
http://nyeremenyjatek.mizo.hu/ weboldalra („Weboldal”), majd megadja e-mail címét és
telefonszámát („Adatok”); és
2.1.3. elolvassa és elfogadja a Játékszabályzatban és az Adatkezelési Szabályzatban leírt
valamennyi feltételt.

(a továbbiakban együtt: „Pályázat”)
2.2. A Játékosnak Pályázata beküldését követően meg kell őriznie az 500 Ft összértékű Krémkaland
termékek vásárlását igazoló blokkot. A Játékos a blokkal tudja igazolni az esetleges nyerése esetén a
nyertességét. Az igazolást a Lebonyolító kérheti a nyeremény átadása előtt.
2.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult a Szervezőnek
beküldeni.
2.4. A Játékos a Pályázat beküldésekor megadott adatai alapján kerül azonosításra. Az adatok
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen,
de nem kizárólag adatok megváltozása, e-mail cím törlése, elérhetetlensége, stb.) Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot, Adatokat tartalmazó Pályázatok
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.
2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében esetleg
részt vevő további szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, továbbá
mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozói.
2.8. A játékban csak 14 éven felüliek vehetnek részt.
2.9. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által
regisztrált, saját e-mail címük, telefonszámuk megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a
Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal
kapcsolatos, e-mail postafiók, telefon használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a
Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.10. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye,
a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat
fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizár.

3. NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
A Játékban nyereményként kisorsolásra kerül összesen10 db nyeremény, azaz
 5 db SONY PS4 500GB játékkonzol, és
 5 db SONY KDL32W705 LED televízió.

3.1. A Nyeremények sorsolására közjegyző jelenlétében kerül sor a Lebonyolító székhelyén 2014.
november 28-án. A Nyeremények sorsolása során a 10 fő nyertes mellett 5 fő pótnyertes
(továbbiakban „Pótnyertes”) kerül kisorsolásra.
3.2. A Nyeremények másra átruházhatóak, készpénzre nem válthatóak át.
3.3. A Szervező a nyertes Játékosokat a nyereménysorsolást követően a Játékosok által megadott email címeken keresztül e-mailben („E-mail”) értesíti legkésőbb egy munkanapon belül. Amennyiben a
Nyertesek 3 munkanapon belül nem válaszolnak az E-mail-re, egy ismétlő E-mailt küld a Lebonyolító.
Amennyiben az ismétlő E-mailre sem válaszolnak a Nyertesek, akkor automatikusan a sorban
következő Pótnyertes válik Nyertessé.
3.4. A Nyertesek kötelesek igazolni nyertességüket a Blokkok elektronikus (E-mailben) beküldésével
vagy személyes bemutatásával.
3.5. A nyeremények személyesen átvehetőek a Lebonyolító irodájában.
3.6. A Szervező a nyerteseket a Weboldalon is közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes
Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő
jelentkezéssel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.
4. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség
nem terheli.
5. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
5.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
5.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes
adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és
adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
5.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel,
megkérdezés és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza
(különösen a Weboldalon feltüntesse);
5.1.3 Játékosokról és a Nyeremények beváltásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön,
amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak
ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás

nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan
betartása mellett; és
5.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
A megadott adatok kezelését a Sole-Mizo Zrt., mint adatkezelő végzi.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Neo Interactive Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.
A Játék adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-79544/2014.
5.2. A Játékos által megadott személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő valamint a
Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó adatbázisaikban a fogyasztók részére nyújtott termékinformációs
és promóciós célból legfeljebb 2015. május 30-ig kezeljék, az információs és önrendelkezési jogról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.
5.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a játékban való részvételnek feltétele. A Játékosok az
adatkezeléshez történt hozzájárulásukat bármikor indokolás nélkül visszavonhatják az info@neointeractive.hu e-mail címen.
Amennyiben bármely Játékos akár a Játék lebonyolítása során, akár azt követően bármikor azt
tapasztalja, hogy személyes adatainak kezelése jogellenes, vagy számára sértő, a Szervezőhöz, vagy
az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat.
A játékkal kapcsolatosan egyéb kérdésekben a jogi út kizárva.
Budapest, 2014. október 30.
Sole-Mizo Zrt.
Neo Interactive Kft.

