PROMOCIÓS ÉS SORSOLÁSOS JÁTÉKSZABÁLYZAT – Eclat Mon Parfum nyereményjáték
Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. (székhelye: 1082 Budapest,
Futó u. 47-53.; adószáma: 10485635-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-074359, továbbiakban: Szervező) által
szervezett, Oriflame Eclat Mon Parfum promóciós játékára vonatkozik (továbbiakban: Játék).
1. A játék célja:
Az Oriflame új illatának, az Eclat Mon Parum-nek népszerűsítése, továbbá az értékesítés növelése.
2. Játék időtartama, illetve a beválltási időszak:
2.1. A kaparós kártyát 2018.09.25. – 2018.10.15-e között kapják meg az Eclat Mon Parfum-öt vásárlók.
2.2. Az azonnali ajándékokat 2018.09.25. – 2018.11.05-ig tudják igényelni a 4. pontban leírtak szerint.
2.3. Regisztrálni a nyereményért 2018.09.25. – 2018.10.21. között lehetséges a 4.5.pont alapján.
3. Részvételi feltételek:
A játékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk.
8:1. § (1) bek. 1. pont); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Illetve nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.
A részvétel alapfeltétele, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat a Résztvevő maradéktalanul elfogadja. A játékra
való regisztráció által a résztvevő megerősíti, hogy a részvételi feltételeknek megfelel.
A Szervező a változtatás jogát fenntartja.
4. A játék bemutatása:
4.1. Mindazok, akik 2018. szeptember 25-e és 2018. október 15-e között megvásárolták az Eclat Mon Parfum
illatot, egyfelől jogosulttá válnak egy ajándékra a 4.3. pontban írottak szerint, másfelől részt vehetnek a
nyereményjátékban a 4.4. pontban írottak szerint.
4.2. Minden illat megvásárlásával 1 db kaparós kártyát kapnak ajándékba, amely tartalmazza az ajándék
meghatározását, valamint a nyereményjátékban való részvételhez szükséges egyedi kódot. A kaparós
kártyához a Résztvevő a kiszállítás alkalmával jut. A kártyát minden esetben a kiszállításra használatos
dobozban találja meg.
4.3. A kaparós kártya birtokában a
•
•
•
•
4.4.

Eclat Mon Parfum esernyő
Egyedi 2019-es határidőnapló
Eclat Mon Parfum notesz A6
Oriflame meglepetés termék

A kaparós kártya szürke részét lekaparva jelenik meg az ajándék és a hozzá tartozó egyedi kód. Az ajándék
alatt található egyedi 10 karakterből álló kódot, az Oriflame weboldalán
(https://hu.oriflame.com/shopping/basket), a következő rendelése során, (de legkésőbb 2018. november 5ig) kell hozzáadni a rendeléséhez. Az egyedi kódot az "Ajándék termék kód" mezőbe kell beírni

5. Nyereményjáték:
A nyereményjátékban részt vevők megnyerhetik annak díját, egy 2 főre szól 5 napos utat Párizsba,
belépőjeggyel a Gran Musée de Parfum-be.
5.2. Az egyedi kódot a 2.3-as pontban meghatározott időszakban kell feltölteni a
www.oriflamenyeremenyjatek.hu online felületre, azzal regisztrálva magát a nyereményhez (Párizsi utazás)
kapcsolódó sorsolásra.
5.3. A Kódfeltöltéshez a Résztvevőnek el kell látogatnia a fent hivatkozott weboldalra, ahol az 5.4. pontban alább
meghatározott személyes adatainak megadása, illetve ezeknek a 8. pontbeli adatkezelési tájékoztató
keretében ismertetett feltételek szerinti kezeléséhez való önkéntes hozzájárulása mellett regisztrálnia kell
magát a www.oriflamenyeremenyjatek.hu online felület „regisztráció” elnevezésű aloldalán („Regisztráció”).
5.4. A Regisztráció keretében a Résztvevőnek az alábbi személyes adatait kell önként megadnia:
(1)
teljes neve
(2)
e-mail cím
(3)
telefonszám
5.4.1. A Résztvevőnek a Regisztráció véglegesítéséhez az „Elfogadom a játék- és adatvédelmi szabályzatot.”
szövegű jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten el kell fogadnia a Játék Szabályzatát.
5.4.2. A Regisztrációnak és kódfeltöltésnek a nyeremény sorsoláson való részvételhez a beváltási időszak
2.3. pont szerinti időtartama alatt kell beérkeznie, ennek hiányában kódfeltöltés érvénytelen és a
sorsolásokon nem vesz részt. Egy kódszámot csak egy (1) alkalommal lehet érvényesen feltölteni.
Azonos kódszám feltöltése esetén a Szervező csak a feltöltés időpontját tekintve elsőként beérkezett
kódszám-feltöltést fogadja el érvényesnek. Beérkezési időpont alatt a Szervező feldolgozó rendszerébe
történő beérkezéskor dokumentált feltöltési időpont értendő.
5.4.3. A Résztvevő az érvényes kódfeltöltéssel automatikusan részt vesz a nyeremény sorsoláson.
5.4.4. A Résztvevő köteles a vásárlás során kapott, a kódszámot tartalmazó kaparós kártyát
2018. november 26-ig ép, sérülésmentes állapotban megőrizni, oly módon, hogy a rajta szereplő
kódszám egyszersmind olvasható is maradjon, a nyereményre való jogosultság igazolása érdekében.
Amennyiben a Résztvevő kisorsolása esetén a kódszámot tartalmazó kaparós kártyát nem tudja
bemutatni, illetve azon a kódszám olvashatatlan, úgy e Résztvevő nyereményére nem jogosult.
5.5. Az ajándék és a nyeremény készpénzre nem válthatók. A kaparós kártya értékesítése, minden típusú
sokszorosítása, illetve hamisítása tilos.

6. A nyeremények sorsolása
6.1. A Beváltási Időszakot (2.3. pont) követően kisorsolásra kerülő a nyeremény egy (1) darab öt (5) napos, két
(2) fő részére szóló, reggelit tartalmazó Párizsi utazás. A nyereményként megnyerhető Párizsi utazásra
jogosító utazási utalvány („voucher”) az alábbiakat tartalmazza:
(1)
a nyertes Résztvevő és a vele együtt utazó számára repülőjegyek menetrendszerinti diszkont
légitársasági járattal, Budapest-Párizs–Budapest útvonalra, turista osztályon, lehetőség szerint egy (1)
átszállással;
(2)

repülőtéri illetékek;

(3)

repülőtéri transzferek a reptértől a szállodáig és hazautazáskor a szállodától a reptérig;

(4)

négy (4) éjszakára szóló szállás, két (2) fő részére a Maxim Opera szállodába.

(5)

ellátás a szállodában: reggeli;

(6)

belépőjegy a Grand Musée de Parfum-be két (2) fő részére.

A voucher a 6.1. pontban foglaltakon túl egyéb szolgáltatást, illetve programot nem tartalmaz. A voucher
által nem tartalmazott szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos költségeket a nyertes Résztvevő, illetve
a vele együtt utazó viselik.
6.2. A nyeremény sorsolásra a kódszámot feltöltött összes Résztvevő közül a véletlenszerűség elvének eleget
tevő számítógépes program segítségével, 2018. október 26-án, közjegyző jelenlétében kerül sor.
6.3. Sorsolásokhoz kapcsolódó egységes szabályok:
6.3.1. A sorsolások a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történnek,
közjegyző jelenlétében.
6.3.2. A sorsolás alkalmával a Szervező egy (1) nyertest, és két (2) tartaléknyertest sorsol.
6.4. A Nyeremény átadása, illetve felhasználása (utazás igénybevétele)
6.4.1. A nyertesek a Szervező által megküldött tájékoztató e-mail útján kerül sor, mely tartalmazza a
Nyereményre vonatkozó legfontosabb információkat, a Szervező és a nyertes közötti kapcsolatfelvétel
részleteit, illetve a nyertes (tartaléknyertes) Résztvevő ezzel kapcsolatos teendőit.
6.4.2. A tartaléknyertes értesítésére a Nyereményre való jogosulttá válásának időpontját követő öt (5)
munkanapon belül kerül sor; és a tartaléknyertes esetében a határidők az értesítő e-mail részére
történő megküldése napjának leteltétől számítandók.
6.4.3. A nyertes (tartaléknyertes) Résztvevő a Nyereményre kizárólag abban az esetben jogosult,
amennyiben
(1) a nyertességéről történő értesítést követő százhúsz (120) órán belül – az értesítésben jelzett
módon – felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, továbbá az általa a Regisztrációnál megadott

kódszámot tartalmazó ép, sérülésmentes, olvasható állapotú kaparós kártyát a Szervező részére
bemutatja, illetve megküldi, valamint személyazonosságát (a regisztráció során megadott
személlyel való egyezőségét) megfelelően igazolja, és ezekkel bizonyítja, hogy a Kódfeltöltése
érvényes volt;
(2) az (1) pontbeliek igazolását követően, a kapcsolatfelvétel keretében a Szervező által a Nyeremény
felhasználásával (utazással) kapcsolatos információkról nyújtott tájékoztatás megismerését
követően az érintett nyertes Résztvevő hetvenkét (72) órán belül úgy nyilatkozik, hogy a megismert
információk alapján vállalja a Nyeremény igénybevételét (utazást).
6.4.4. A tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyereményre, ha a sorsolás nyertese
(1) a nyertességéről történő értesítést követő százhúsz (120) órán belül – az értesítésben jelzett
módon - nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, illetve ugyanezen határidőn belül az általa
birtokolt ép, sérülésmentes, olvasható állapotú kaparós kártyát nem mutatja be, illetve küldi meg a
Szervező részére;
(2) az (1) pontbeli határidőben személyazonosságát a kapcsolatfelvétel során megfelelően nem
igazolja, illetve személye vagy regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és/vagy
alaki feltételeknek, és így kizárásra kerül;
(3) a Nyeremény felhasználásával (utazással) kapcsolatos információkról nyújtott tájékoztatás
megismerését követően úgy nyilatkozik, hogy a Nyeremény igénybevételét (utazást) nem vállalja,
arról lemond (ezt a Szervező felé hetvenkét [72] órán belül, írásban teheti meg) vagy e tekintetben a
tájékoztatás megismerését követő hetvenkét (72) órán belül nem nyilatkozik.
6.4.5. Amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) Résztvevő úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt igénybe veszi,
úgy
(1) a Szervező a nyertes (tartaléknyertes) Résztvevővel egyeztetett időpontban, de legkésőbb a nyertes
(tartaléknyertes) Résztvevő igénybevételre vonatkozó nyilatkozatának megtételétől számított
hetvenkét (72) órán belül részére átadja, illetve eljuttatja a Nyereményre való jogosultságot jelképező
szelvényt; továbbá
(2) az (1) pontbeli határidőn belül tájékoztatja a nyertes (tartaléknyertes) Résztvevőt a Nyeremény
átadásával kapcsolatos további teendőiről, így különösen arról, hogy a nyertes (tartaléknyertes)
Résztvevő a Nyeremény átadása, illetve igénybevétele részleteinek.
6.4.6. A Nyereményre jogosító voucher át nem ruházható, készpénzre vagy más utazásra/nyaralásra át nem
váltható. A Főnyereményként megnyerhető párizsi útra jogosító utazási utalványt 2019. február 1-től
2019. április 31-ig kell felhasználni. Felhasználás alatt az adott utazás teljes lebonyolítása értendő, 2019
április 31-i visszaérkezési dátummal.
6.4.7. Az utazást a Szervező által felajánlott időpontok közül választva lehet igénybe venni. Az utazást a
kiemelt időszakok (pl. Karácsony, Szilveszter) kivételével, a Szervezővel egyeztetve, és Maxim Opera
szálloda kapacitásainak egyidejű figyelembe vételével foglalható le. A Szervezővel egyeztetett és
lefoglalt utazási időponton módosítani kizárólag a Szervező jóváhagyásával, illetve abban az esetben
lehet, ha ennek plusz költségeit a nyertes Résztvevő, illetve a vele együtt nyaraló viselik.
6.4.8. A Szervező fenntartja a jogot a feltüntetett Szálloda/ország módosítására, amennyiben olyan előre
nem látható biztonsági és egyéb problémák merülnek fel, amit ezen szabályzat megírásánál nem volt
előre látható. Ebben az esetben a Szervező közösen megegyezik a Nyertessel. A Szervező és a Nyertes
által esetleges új úticél kiválasztása esetén a szolgáltatások és a hozzájuk tartozó költségek nem
haladhatják meg a szerződésben leírtakat.

7. Az ajándék és a nyeremény adózása
7.1. Az ajándékhoz és a nyeremény tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
7.2. Szervezőt az ajándék és a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további
fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem
érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.
8. Adatkezelés

8.1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Az Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ((Általános Adatvédelmi Rendelet)
rendelkezéseivel összhangban a Résztvevő a regisztráláskor megadott nyilatkozatával tudomásul veszi és
elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, és a regisztrációs felületen megadott
hozzájárulással kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szervező a regisztrációkor megadott, valamint a
Játékkal és a nyereményekkel összefüggő egyéb adatokat a Játékhoz szükséges mértékben és célból kezelje,
feldolgozza vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassa, és az adatkezelési időtartam alatt megőrizze.
A játékban történő regisztráció alkalmával megadott külön hozzájárulása esetén a Résztvevő kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy a megadott adatait az Oriflame Hungary Kozmetika Kft.; illetve az Oriflame szépségtanácsadók
nyilvántartsák, kezeljék, és feldolgozzák vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassák és az adatfeldolgozónak és ennek
körében különösen direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak véleményfelméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikusan továbbítsák.
Az adatkezelés célja a Résztvevő lebonyolítása, valamint az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. szolgáltatásaival
kapcsolatos vélemények felmérése, ügyfél-kapcsolattartás és a Résztvevő Oriflame szerződéses ajánlatokkal való
közvetlen megkeresése.
A nyereménysorolásban történő részvétel érdekében a felületen megadott, illetve a nyereményekkel kapcsolatos
adatok direkt marketing tartalmú küldemények céljából történő kezelése érdekében adott hozzájárulással a
Résztvevő kifejezetten hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
(1) az adatokat a Szervező a jövőben saját marketingtevékenysége, termékei ismertetése, (személyre szabott)
ajánlatok elkészítés és Résztvevő részére történő megküldése céljából felhasználhatja;
(2) a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező
reklám céljából felhasználhatja;
(3) a nyertes pályázók nevét és lakcímét - kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező
nyilvánosságra hozhatja.

8.2. Az adatkezelési célja, jogalapja, időtartama, adatfeldolgozók, és egyéb tájékoztatás
A Játék érdekében megadott személyes adatok kezelésének időtartama 5 év, de legfeljebb azon időtartam,
amely alatt a játékkal összefüggésben bármilyen igény érvényesíthető.
Az adatkezelő a Szervező. Az adatok a Résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint
Szépségtanácsadók az adatfeldolgozó részére történő átadást és a fenti nyilvánosságra hozatal esetét.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás. A
Résztvevő a gazdasági reklámtörvényben foglaltaknak megfelelően bármikor visszavonhatja a regisztráció során
esetlegesen megadott marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését
telefonon, a Szervező által megadott központi ügyfélszolgálat 0614503939-es telefonszámán, a
info@oriflame.hu e-mail címre, vagy postai úton írásban a következő címre azonosíthatóan küldött levélben:
ORIFLAME HUNGARY KOZMETIKA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1082 Budapest, Futó utca 47-53.). A Résztvevő
jogosult a nyereményjáték során, illetve a sorsolásának időpontját követően kezdeményezni személyes
adatainak törlését telefonon, ugyanezen elérhetőségeken.
Az adatfeldolgozó:
Cégneve:

Székhelye:

Tevékenysége:

iTernity Kft.

1077, Budapest,
Wesselényi utca, 66.
3/18.

Internetes
kiskereskedelem,
Rendezvényszervezés

Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók személyéről a Szervező
Ügyfélszolgálati Irodájában érhető el tájékoztató. Az adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozóval
munkavégzésre irányuló vagy megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg. Az automatizált
adatfeldolgozással hozott döntés esetén a résztvevő kérelmére a Szervező tájékoztatja az alkalmazott
módszerről és annak lényegéről, valamint lehetőséget biztosítanak álláspontja kifejtésére. A az adatok
biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti
biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje az Allianz Hungária Zrt. által
kezelt személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az
adatvesztést.

9. Jogorvoslati lehetőség
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt az Infotv. 13.
valamint 15-16. pontjai „Az érintettek jogai és érvényesítése” cím alatt tartalmazzák – ideértve az
adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kifogást is –, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi
felelőséhez bármikor ismételt vagy további kérdéssel lehet fordulni. Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu;
ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy az Infotv.-ben foglaltak szerint bírósághoz is fordulhat.
A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak
helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az
érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, tájékoztatáskérését, vagy kifogását a fenti elérhetőségeken
kérjük eljuttatni. A Szervező, mint adatkezelő köteles az érintett bejelentését a törvény előírása szerint
kivizsgálni, és az érintett ügyfelet írásban tájékoztatni.
10. Felelősség kizárás
A pályázatok hiányosságából fakadó (pl.: névelírás), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal
felelősséget. A Résztvevők, az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk
viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll

módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden
esetben a Résztvevőket terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a
Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázati anyagokat tartalmazó weboldal,
vagy a Facebook.com közösségi weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
11. A játékszabályzat érvényessége és módosításának lehetősége
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a benevezett Résztvevő kártalanítása nélkül a játékszabályt a játék
közben módosítsa, a játékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely
esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a benevezett Résztvevő kártalanítása nélkül a szervező
fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt megváltoztassa, a játék szabályzatának bármely pontját vagy a
bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független
események ezt indokolttá teszik.
12. Egyéb
A Résztvevő a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli
beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével),
valamint a játékban szereplő fényképét az eredményhirdetéstől számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A
Résztvevő a Pályázati anyag beküldésével szavatolja, hogy amennyiben az általa beküldött képen a Pályázón kívül
más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e
személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Résztvevő vállalja a felelősséget az általa feltöltött kép jogtiszta
voltáról. A Résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
13. Záradék:
A játékban mindennemű részvétellel, nevezéssel a Résztvevő automatikusan maradéktalanul, fenntartás nélkül
elfogadja jelen játékszabályzat minden egyes pontját, rendelkezését. A Résztvevő elismeri, hogy az általa a
szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan
adatkezeléssel a szervezőnek okozott kárt köteles megtéríteni. A jelen szabályzat értelmezéséből és/vagy
alkalmazásából eredő esetleges bármely probléma vagy a végrehajtás során felmerülő jogvita esetén a szervező saját
hatáskörében hoz döntést.
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