RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.
Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127.,
továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándékjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag
azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a
11. és 12. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a
Játék időtartama alatt bármennyi alkalommal legalább 3 db terméket vásárol az 1.2 pontban
felsorolt termékek közül és a termékek megvásárlását követően a sajat.baba.hu weboldalra
– a weboldalon történt regisztrációt követően - beküldi a blokkról készült képet és a rajta
található számokból álló AP Kódot, a vásárlás időpontját, a vásárlás dátumát, a blokkon
feltüntetett, megvásárolt baba tusfürdők számát. Majd ezt követően elkészíti a legfeljebb 8
karakterből álló saját feliratú baba címkéjét és kiválasztja az 5 elérhető variáns közül a
számára szimpatikusat (a továbbiakban: Pályázat). Az AP kódok ellenőrzését és a címke
felirat cenzúrázását követő jóváhagyás után, a szállítási cím és telefonszám megadásával,
pedig megrendeli a terméket.

1.1

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti.

1.2

A Játékban az alábbi, a Szervező által Magyarországon
kiskereskedelmi forgalomban kapható termékek vesznek részt:
Baba Körte&Barackvirág tusfürdő 400ml
Baba Lanolinos tusfürdő 400ml
Baba Magnólia illat tusfürdő 400ml
Baba Kamilla és Méz tusfürdő 400ml
Baba Sheavaj&Narancsvirág tusfürdő 400ml
Baba Tej és gyümölcs illat tusfürdő 400ml
Baba Zöldcitrom és Menta tusfürdő 400ml
Baba Aloe Vera és Avokádó tusfürdő 400ml
Baba Cseresznye illat tusfürdő 400ml
Baba Orchidea tej és Gyöngy tusfürdő 400ml
Baba Kakaóvaj tusfürdő 400ml
Baba Gyöngyvirág&Viola tusfürdő 400ml
Baba Levendula&Vízililiom tusfürdő 400ml
Baba Szilva illat tusfürdő 400ml
Baba Tengeri ásvány tusfürdő 400ml
Baba Menta tusfürdő 400ml
Baba Vadszeder&Gyömbér 2in1 tusfürdő 400ml
Baba Lanolinos tusfürdő 750ml
Baba Kamilla és Méz tusfürdő 750ml
Baba Tej és gyümölcs illat tusfürdő 750ml
Baba Zöldcitrom és Menta tusfürdő 750ml
Baba Magnólia illat tusfürdő 750ml
Baba Sheavaj&Narancsvirág tusfürdő 750ml
Baba Kakaóvaj tusfürdő 750ml
Baba Tengeri ásvány tusfürdő 750ml
Baba Menta tusfürdő 750ml
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forgalmazott,

1.3

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti Blokkot
megőrizze és a jelen Játékszabályban írtak szerint beküldje a Szervezőnek, lsd. 1-es
pont. Ajándék termékre csak ép és sértetlen, olvasható és beazonosítható Blokk
jogosít. Továbbá csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja el a Szervező
érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet (baba) is
tartalmazó - megnevezése is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és
címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként és az így elkészített számlát is
érvényesnek fogadja el a Szervező a Blokk helyett, amennyiben az tartalmazza az
AP Kódot, a számla kibocsátási dátumát és időpontját, valamint a - márkanevet is
tartalmazó - termékmegnevezéseket (a számla és a Blokk a továbbiakban együttesen
úgy is mint: a Blokk).

1.4

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos által, az ajándék
tusfürdőre elkészített címke Szervező általi cenzúrán átmenjen, tehát a Szervező által
előre meghatározott tiltólistán ne szerepeljen az adott címkén szereplő felirat,
valamint az egyszeri ellenőrzésen átmenjen. Az egyszeri ellenőrzésnél nem csak a
tiltólistán szereplő feliratok kerülhetnek kizárásra, hanem a Szervező saját
megítélése alapján bármilyen egyéb sértő, trágár kifejezést tartalmazó felirat is.

2.

A Játék 2018.03.08 napjától 2018.04.30.* napjáig vagy a készlet erejéig tart. A Pályázatok
beérkezésének határideje 2018.04.30. éjfél. *A Játék időtartamát a Szervező
meghosszabbította 2018.05.31 éjfélig.

3.

Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be. Egy beküldés alkalmával az
Interneten bármennyi pályázat beküldhető, amennyiben egy blokkon szereplő termékekről
van szó. A Szervező egy AP kódot, dátumot és időpontot, illetve egy Blokkot/számlát csak
egyszer fogad el érvényesnek a Játék ideje alatt, függetlenül a beküldési módtól. Azonos AP
kódot, dátumot és időpontot tartalmazó pályázatok közül a Szervező csak az időben elsőként
beérkezőt fogadja el érvényes Pályázatnak, telefonszámtól, e-mail címtől, beküldési módtól
függetlenül. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a
Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy
software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy
elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja
el a megérkezés bizonyítékaként.

4.

A Játék időtartama alatt az első 5000, azaz ötezer az 1.3 és 1.4 pontban felsoroltak alapján
jóváhagyott Pályázattal rendelkező Játékos ajándéka, a weboldalon feltüntetett 5
termékvariáns közül – Magnólia, Lanolin, Férfi Menta, Kamilla és Méz, Zöldcitrom és
Menta - egy általa kiválasztott, egyedi névvel ellátott 400 ml-es baba tusfürdő. A
Szervező az ajándékokat postai úton juttatja el a Játékosoknak a megrendelés jóváhagyásától
számított 60 napon belül. A promócióban maximum 5000db termék kiküldését vállalja a
Szervező, a készlet elfogyta után ajándék nem igényelhető.

5.

A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az ajándék átadására legkésőbb a
megrendelés jóváhagyását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Játékos nem tesz eleget, és így az ajándék időben való átadása
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meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Játékos
átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani.
5.1

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén
bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott ajándékot
(ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen
Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb
értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

6.

A Szervező az ajándék átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a
Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A
Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7.

A ajándékok másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A ajándékhoz tartozó
esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok postázási költségét a
Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a ajándék átvételének helyszínére
történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

8.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező Unilever Magyarország Kft. és az Unilever BCS
Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127.), valamint a Young&Rubicam Budapest
Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.

9.

A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy
cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

10.

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve
a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem
vállal.

11.

A Szervező az ajándékok tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen
igényét jogszabályi keretek között a ajándék szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával
szemben érvényesítheti, akit a Szervező az ajándék átadásakor a nyertes számára megjelöl.

12.

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a 06 (40) 400-400-as telefonszámon,
munkanapokon 9-17óráig, valamint a sajat.baba.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos
Részvételi- és Játékszabályzata a sajat.baba.hu internetes oldalon jelenik meg.

13.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást
követ el.

14.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal
bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és
azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további
ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező
Unilever Magyarország Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

3

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen:
Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121-127;
vagy a következő e-mail címen: info@unileverinfo.hu.
A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a kérelem
kézhezvételétől számított 25 napon belül eleget tesz. A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését, valamint az adatkezelésről tájékoztatást is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és
Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a
ajándék átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által
kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Young&Rubicam Budapest Kft.
adatfeldolgozó végzi. Az ajándék szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő további
adatfeldolgozó a MacMaster Kft. a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a
ajándék szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag az ajándék szolgáltatásának,
kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Unilever Magyarország Kft. a Játékos
személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban
jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához vagy bírósághoz
fordulhat.
A Játék adatkezelési azonosítója: NAIH-142257/2018.

Budapest, 2018.04.13.

UNILEVER Magyarország Kft.
Szervező
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