„SUPERSHOP VÁSÁRLÓKNAK AJÁNDÉKTERMÉK A SPAR-BAN”
ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

„SUPERSHOP VÁSÁRLÓKNAK AJÁNDÉKTERMÉK A SPAR-BAN” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a
SPAR MAGYARORSZÁG Kereskedelmi Kft. (székhely:.2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.; cégjegyzékszám:; 07-09009192 („Szervező”).
A jelen Játékszabályzatban meghatározott egyes feladatokat a Szervező által megbízott partner, a SuperShop Kft.
(székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 30-32., nyilvántartási száma: Cg. 01-09-674945 a Fővárosi Törvényszék
Cégbíróságánál, továbbiakban: „SuperShop, mint Lebonyolító) látja el.
2.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 Garantált nyereményért folyó részvétel
A garantált nyereményért folyó nyereményjátékban részt vehet minden, a jelen Részvételi Feltételeknek
megfelelő, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személy,
aki:
a) aktív (a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei
Kártyabirtokosok részére - a továbbiakban: „ÁRF-KB” - szerint le nem tiltott, fel nem függesztett, illetve nem zárolt)
plasztik SuperShop Törzsvásárlói kártyával rendelkezik (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”);
b) a nyereményjáték 4. pont szerinti időtartama alatt a SPAR-csoport üzleteiben (SPAR, INTESPAR, City SPAR, SPAR
market, SPAR partner) saját nevére kiállított SuperShop kártyáját használja olyan vásárlásnál, amelynek a
végösszege kedvezményekkel együtt (egy blokkon) legalább 4000,- Ft (négyezer forint); továbbá
2.2 Fődíj sorsolásban részvétel
A nyereményjáték fődíj sorsolásában részt vehet minden, a jelen Részvételi Feltételeknek megfelelő,
magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki:
a) aktív (a www.supershop.hu honlapon megtalálható, a SuperShop Program Általános Részvételi Feltételei
Kártyabirtokosok részére - a továbbiakban: „ÁRF-KB” - szerint le nem tiltott, fel nem függesztett, illetve nem zárolt)
plasztik SuperShop Törzsvásárlói kártyával rendelkezik (a továbbiakban együttesen: „SuperShop kártya”);
b) a nyereményjáték 4. pont szerinti időtartama alatt a SPAR-csoport üzleteiben (SPAR, INTERSPAR, City SPAR,
SPAR market, SPAR partner) saját nevére kiállított SuperShop kártyáját használja olyan vásárlásnál, amelynek a
végösszege kedvezményekkel együtt, egyösszegben legalább 4000,- Ft (négyezer forint); továbbá
c) a nyereményjáték 4. pont szerinti időtartama alatt a b) pont szerinti vásárlás során kapott SPAR blokkon található
egyedi AP kóddal és TRSZ (tranzakció) számmal, vásárlás dátumával sikeresen regisztrál a Játék weboldalán:
www.supershop.hu/nyerjen és a vásárlást igazoló blokkot megőrzi. A játék időtartama alatt, egy nap, egy SuperShop
kártyabirtokos maximum 2 vásárlást igazoló blokkot tölthet fel.
A nyereményjátékban ideiglenes SuperShop kártyával nem lehet részt venni. A Játékban a SPAR express, a DESPAR
üzletek és a SPAR online shop nem vesz részt.
A Játékban nem vehetnek részt a SPAR és a SuperShop tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azoknak a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és szervezetek tulajdonosai,

vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékban a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
dolgozói is részt vehetnek.
A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt
feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja
el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása,
illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen játékszabályzat valamely
kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A játékból – a Szervező döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével
ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon
és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése
érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek
továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós blokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást
tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a
Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. JÁTÉK LEÍRÁSA, MENETE ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
3.1 NYEREMÉNYSZELVÉNY GARANTÁLT AJÁNDÉKÉRT
A játék időtartama alatt - 2020. február 01-29. között bármely magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR
partner vagy SPAR market üzletben, nyitvatartási időben - minden tizedik, plasztik SuperShop kártyáját használó
vásárló, aki egy összegben kedvezményekkel együtt, (egy blokkon) legalább 4000 Ft értékben vásárol garantált
ajándékot kap. Az üzletek nyitvatartási ideje eltérő. A nyertes a SuperShop terminál által nyomtatott SuperShop
slip szelvényen azonnal értesítésre kerül: „Termék neve vagy SuperShop pont és Gratulálunk, Ön nyert!” felirattal.
A garantált ajándék az 5. pontban tételesen felsorolt termékek valamelyike vagy SuperShop pont. A „Gratulálunk,
Ön nyert!” feliratú SuperShop slip szelvényt bármely magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR market,
SPAR partner üzletben a nyereményjáték időtartama alatt, de legkésőbb 2020. március 08-ig az aktuálisan
rendelkezésre álló készlet erejéig a nyertes vásárló kizárólag a megnyert termékre beválthatja. A SuperShop pont
nyeremény pedig azonnal, további teendő nélkül felíródik a kártyatulajdonos által a vásárlás során használt
SuperShop pontfolyószámlájára. A nyertes vásárlónak a beváltáshoz az „Gratulálunk, Ön nyert” feliratú SuperShop
slip szelvényt és a szelvényen szereplő nyeremény terméket egy pénztáros által vezetett kasszához kell vinni
legkésőbb 2020. március 08-án üzletzárásig. Az ajándék termék beváltása során kötelező a SuperShop
kártyahasználat. A beváltás nem lehetséges az üzletek önkiszolgáló kasszáin. A nyertes SuperShop slip szelvények
beváltása nincs vásárláshoz kötve. Egyszerre korlátlan számú nyertes szelvény beváltható az áruházban aktuálisan
rendelkezésre álló nyereménytermék készlete erejéig. Elveszett, ellopott nyertes SuperShop slip szelvényt nem áll
módunkban pótolni. A nyeremény készpénzre nem váltható. A promócióban a SPAR express, DESPAR üzletek, SPAR
online shop nem vesznek részt. A játékkal kapcsolatos reklamációt 2020. március 09-ig fogadunk el.

3.2 A FŐDÍJ SORSOLÁSÁN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A nyereményjáték fődíjára való jogosultág céljából a résztvevőknek a http://www.supershop.hu/nyerjen
weboldalon regisztrálniuk kell a jelen pontban leírtak szerint 2020. február 1-29. között.
A vásárlást igazoló blokkot meg kell őrizni. Egy blokk adataival csak egyszer lehet részt venni a Játékban, azonban
ha egy Játékos többször teljesíti a Játék feltételeit, nyerési esélyeit növelve többször játszhat (annyiszor játszhat,

ahány különböző blokkal rendelkezik, ami a részvételi feltételeknek megfelel). Regisztráció nélkül a Résztvevő nem
jogosult fődíj sorsoláson történő részvételre és ezáltal a fődíj megnyerésére.
A Játék weboldalán történő sikeres regisztrációhoz a Játékos az alábbi valós adatok, hozzájárulások és
nyilatkozatok megadására köteles:
A.

a Játékos személyes adatainak, illetve az alább felsorolt egyéb adatoknak, valamint az adatok
kezeléséhez (a SuperShop adatbázisában már szereplő adatokkal való összevetéséhez) szükséges
adatkezelési hozzájárulásnak a megadása:
a. név,
b. e-mail cím,
c. születési dátum,
d. SuperShop kártyaszám;
e. SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR market, SPAR partner üzletben a vásárlást igazoló blokk AP
kódja
f. SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR market, SPAR partner üzletben a vásárlást igazoló blokkon
szereplő dátum
g. SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR market, SPAR partner üzletben a vásárlást igazoló blokkon
szereplő TRSZ szám

B.

a SuperShop Törzsvásárlói Programban (a továbbiakban: „Program”) történő alábbi személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulások mindegyikének a megadása:
a. a Program partnerei részére történő adattovábbítás céljából való adatkezelés;
b. közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából való adatkezelés;
c. promóciók és nyereményjátékok lebonyolítása céljából való adatkezelés;
d. profilalkotás és automatizált döntéshozatal céljából való adatkezelés.

C.

a jelen Részvételi Feltételek elfogadása, és a Játékban való részvételi szándék megerősítése.

A fenti A. alpont szerinti adatok és hozzájárulás megadását követően a SuperShop az adatbázisában ellenőrzi, hogy
a játékos által megadott kártyaszám és születési dátum párosítás egyezik-e a SuperShop adatbázisában már
szereplő adatokkal.
-

Ha a játékos által megadott kártyaszám és születési dátum párosítás nem egyezik a SuperShop
adatbázisában már szereplő adatokkal, akkor a regisztráció nem folytatható.
Ha a játékos által megadott kártyaszám és születési dátum párosítás egyezik a SuperShop adatbázisában
már szereplő adatokkal, úgy a SuperShop az adatbázisában ellenőrzi, hogy a játékos korábban megadtae már a SuperShop részére a fenti B. alpontban szereplő összes adatkezelési hozzájárulást, vagy sem.
a.) Ha valamennyi hozzájárulást megadta már korábban a játékos a SuperShop részére, akkor a B. alpont
szerinti hozzájárulások a SuperShop számára már rendelkezésre állnak (azok ismételt megadására
nincs szükség), így a regisztráció a C. alpontban foglaltak teljesítése után befejezhető.
b.) Ha a játékos nem adta meg a szükséges hozzájárulásokat korábban a SuperShop részére, akkor a
Játék weboldala felajánlja a B. alpont szerinti adatkezelési hozzájárulások, illetve a még hiányzó
adatkezelési hozzájárulások megadásának lehetőségét a játékos számára. Ha a játékos az összes
adatkezelési hozzájárulást megadja, úgy részt vehet a Játékban, és a regisztráció a C. alpontban
foglaltak teljesítése után befejezhető. Ha a játékos az adatkezelési hozzájárulásokat nem
(maradéktalanul) adja meg, úgy a regisztráció nem folytatható és a Játékban való részvétel nem
lehetséges.

Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a játékos nem jogosult a játékban való részvételre és a
nyereményre.

A Játék során bármely játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, esetleges programhibákért,
rendszerhibákért a SPAR-t, a SuperShopot, valamint a Játék további szervezőit és kivitelezőit semmiféle jogi
felelősség nem terheli.
Arra vonatkozó bármilyen vita esetén, hogy egy kártyabirtokos a Játék időtartama alatt használta-e a Játék
feltételeinek megfelelően a SuperShop kártyáját, illetve sikeresen regisztrált-e a promóciós weboldalon, kizárólag
a SuperShop nyilvántartása az irányadó.
A fődíj sorsolásán kizárólag azok a sikeresen regisztrált Játékosok vehetnek részt, akiknek regisztrációja a Játék
időtartama alatt beérkezett a SuperShop-hoz. Egy regisztráció akkor tekinthető beérkezettnek, ha a SuperShop
adatbázisában rögzítésre került. A regisztráció beérkezési időpontja a SuperShop adatbázisban való rögzítésének
a szerver belső órája szerinti időpontja.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A nyereményjáték 2020. február 1-29. között tart a résztvevő üzletek nyitvatartási idejében. Az üzletek nyitvatartási
ideje eltérő lehet. A nyertes SuperShop slip szelvények beváltása 2020. március 08. üzletzárásig lehetséges.

5. NYERTESEK, NYEREMÉNYEK
5.1. NYERTESEK / SORSOLÁS
5.1.1. GARANTÁLT NYEREMÉNY NYERTESEI
A garantált ajándékok nyertese minden tizedik SuperShop kártyás vásárló, aki a 2.1 pontban meghatározott
részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelel. Amennyiben terméket nyernek, azt egy következő alkalommal
bármelyik magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner, SPAR market üzletben 2020. március 08-ig
tudják beváltani. A megnyert terméket és a nyertes SuperShop slip szelvényt egy pénztáros által vezetett kasszához
kell vinni, és ott tudja érvényesíteni. Az ajándék termék beváltása során kötelező a SuperShop kártyahasználat, a
szelvény beváltása nincs vásárláshoz kötve. A nyereményjátékban megnyerhető termékek véletlenszerűséget
biztosító algoritmus segítségével rendelődnek minden tizedik, 4000,- Ft fölötti SuperShop kártyás vásárláshoz. Egy
nyertes SuperShop slip szelvényhez 1 db termék tartozik. Amennyiben SuperShop pontot nyer a vásárló, semmi
teendője nincs, azonnal felíródik a vásárlás során használt SuperShop kártyához tartozó pontfolyószámlára.
5.1.2. FŐDÍJ NYERTES
A fődíj nyertese az a Játékos, aki a nyereményjátékban részt vesz – függetlenül attól, hogy a garantált nyert-e vagy
sem, és a 2.2 pontban meghatározott részvételi feltételeket teljesítette és a sorsoláson az ő neve és SuperShop
kártyaszáma kerül kisorsolásra a véletlenszerűséget biztosító algoritmus segítségével. A feltöltött SuperShop
kártyaadatokból és blokkadatokból egy nyertes (összesen 1 db nyertes), és 5 pótnyertes kerül kisorsolásra.
A fődíj nyertesének (pótnyertesének) a játékban feltöltött adatokhoz tartozó blokko(ka)t be kell küldeni
ellenőrzésre. Ha a blokk(ok) adatai és tartalma valamennyi adat tekintetében teljes egészében megegyezik a Spar
kasszarendszerében rögzített másolattal, akkor jogosult a nyertes (pótnyertes) a nyereményre.
Ha kiderül, hogy a Játékos a jelen játékszabályzat vagy valamely hatályos jogszabályok alapján bármely okból
kizárásra kell hogy kerüljön, az adott Játékos regisztrációja érvénytelennek minősül és a játékból automatikusan
kizárásra kerül. Érvénytelen regisztráció 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.
A Játék időtartama alatt a regisztrálók által feltöltött blokkadatok közül a sorsolás a véletlenszerűség elve alapján
működő számítógépes szoftver segítségével elektronikusan közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás helyszíne: SuperShop iroda, 1095 Budapest Mester utca 30-32.
Sorsolás időpontja: 2020. március 12.
5.2. NYEREMÉNY
5.2.1. GARANTÁLT NYEREMÉNYEK – 200.000 DB
1)
2)
3)
4)
5)

Jacobs 3 in1 intense 10*17,5g kávéspecialitás – 10.000 db
Nesquik kakaós ízű gabonapehely 225 g – 10.000 db
Knorr 100% Paradicsomkrémleves 70g – 10.000 db
SIGNAL fogkrém 75 ml WHITE SYSTEM – 10.000 db
Felix Fantastic Házias Válogatás teljes értékű állateledel felnőtt macskáknak aszpikban: marha&csirke
4*100g– 10.000 db
6) Nescafe 3 in 1 Classic 10*17g instant kávéspecialitás – 10.000 db
7) Colgate fogkrém TOTAL WHITE 75ml – 10.000 db
8) WHISKAS hús-zöldséges alu.pack 400g – 10.000 db
9) Erős Pista ételízesítő 200 g – 10.000 db
10) Nestle L’atelier étcsokoládé manduladarabokkal 115g – 10.000 db
11) Vegeta ételízeséítő 250g – 10.000 db
12) 300 SuperSHop pont - Vajda papír Kft – 10.000 db
13) 300 SuperShop pont – Kotányi Hungária Kft – 10.000 db
14) 300 SuperShop pont – Partner in pet food Hungária Kft – 10.000 db
15) 300 SuperShop pont – Maresi food bróker kft. – 10.000 db
16) 100.000 SuperShop pont – 10 db
17) 1000 SuperShop pont – 1031 db
18) 50 SuperShop pont - 89.385 db
A nyeremény készpénzre, másik termékre nem váltható. A játékkal kapcsolatos reklamációt 2020. március 09-ig
fogadunk el.
A Szervező szavatolja, hogy a Játék időtartama alatt a fenti termékek elérhetőek a megjelölt üzletekben.
5.2.2.FŐDÍJ
A nyereményjáték időtartama után, 2020. március 12-én közjegyző jelenlétében felvett jegyzőkönyvvel igazoltan
2000000 (kettő millió) SuperShop pont kerül főnyereményként – nem nyilvános sorsolás keretében - kisorsolásra.
5.3. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
5.3.1. GARANTÁLT NYEREMÉNYEK NYERTESEINEK ÉRTESÍTÉSE
A vásárló, amennyiben a vásárlásnál használja plasztik SuperShop kártyáját, a SuperShop terminál által nyomtatott
szelvényt kap, melyen azonnal értesítésre kerül: termék neve vagy SuperShop pont és „Gratulálunk, Ön nyert!”
felirattal a nyereményről. Amennyiben nem nyert, egy termékkedvezményre jogosító ajánlatot olvashat a
szelvényen.
A SPAR és a SuperShop fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a
www.nyeremenyjatek.spar.hu és a www.supershop.hu/nyerjen honlapon közzé tegye.
5.3.2 FŐDÍJ NYERTES ÉRTESÍTÉSE
A fődíj nyertesét a SuperShop a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő 5 munkanapon
belül. Amennyiben a nyertes nem azonosítható vagy nem tudja bemutatni a vásárlást igazoló eredeti blokkot,
mellyel a Játékban részt vett és nyertesként kihúzásra került, vagy jelen szabályzat bármely személyi és/vagy tárgyi
feltételének nem felel meg, úgy az első pótnyertes lép a helyébe. A SuperShop a fődíjnyertes nevét a
www.supershop/nyerjen oldalon közzéteszi.

A promóció kapcsán az egyéb felmerülő költségek a játékost terhelik.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
 egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vagy a blokkot kiállító jogi személynél rendelkezésre
álló blokkmásolattal nem azonos tartalmú blokkal pályázott, játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
 egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.
5.4. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA, KÉZBESÍTÉSE
5.4.1 A GARANTÁLT NYEREMÉNY ÁTADÁSA
A nyertes SuperShop terminál által nyomtatott szelvény bármely magyarországi SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR
partner, SPAR market üzletben beváltható a játék időtartama alatt, de legkésőbb 2020. március 08-ig. A nyertes
szelvény beváltása nincs vásárlához kötve. A megnyert terméket a nyertesnek kell egy pénztáros által vezetett
kasszához vinni a nyertes szelvénnyel együtt, és ott tudja beváltani. Az ajándék termék beváltása során kötelező a
SuperShop kártyahasználat. Az önkiszolgáló kasszán nem lehetséges a nyertes szelvény beváltása.
5.4.2 FŐDÍJ KÉZBESÍTÉSE
A Lebonyolító a fődíjat (2 millió SuperShop pontot) 2020. március 21-ig jóváírja a nyertes/pótnyertes
pontfolyószámláján.

6. A SPAR ÉS SUPERSHOP FELELŐSSÉGE
A téves, pontatlan vagy hiányos regisztrációkért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a SPAR,
sem a SuperShop semmilyen felelősséget nem vállal.
A SPAR és a SuperShop szintén kizárja a felelősségét az elveszett, ellopott, elhagyott, olvashatatlan, egyéb módon
megrongálódott és e miatt érvénytelen blokkok miatt.
Ha egyértelműen bizonyítható, hogy valaki nem a meghatározott időpontokban kapott és/vagy nem eredeti
nyereményszelvénnyel játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel és/vagy egyértelműen bizonyítható, hogy a
játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja és/vagy jelen játékszabályzat bármely pontját
megsérti a Játékos/Nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult és a Játékból automatikusan kizárásra kerül,
mellyel kapcsolatosan kárigény érvényesítése kizárt a Sparral és a SuperShoppal szemben.
A Spar és a SuperShop a nyeremények minőségéért felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét
jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben
a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.
A Spar és a SuperShop kizárja a Játékból azt a regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációban, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a regisztrációt beküldő Játékos egyéb okból nem felel
meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltétel valamelyikének. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
A SPAR és a SuperShop kizárja felelősségét a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény átadása
során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatosan. Más általi átvétel kizárólag ügyvéd vagy
közjegyző által készített és ellenjegyzett meghatalmazás eredeti példányának átadása esetén lehetséges. Az

átvételnél a nyertesnek érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolnia személyazonosságát, melynek a kisorsolt
nyereményszelvényen szereplő adatokkal maradéktalanul meg kell egyeznie.
A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére SPAR
és a SuperShop kizárja a felelősségét, az ajándék termék, SuperShop pont nem pótolható.
A SPAR és a SuperShop kizárja a felelősségét az előre nem tervezhető meghibásodás miatt, illetve ha a
nyereményjáték egyéb hiba miatt átmenetileg nem elérhető és a Játékban való részvétel átmenetileg esetlegesen
nem biztosított.
A SPAR és a SuperShop a Játékban nem oszt szét a jelen szabályzatban megjelölt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt.
A SuperShop a jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban
való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen szabályzat értelmezésének joga kizárólag a
SuperShop-ot illeti.
A Játék üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal
ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a SuperShop-on kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, stb. A SuperShop az
e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
Ha a Játékos adat- illetve kód feltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a SuperShop
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Játékosok a SuperShop adatbázisában szereplő, illetve a regisztráció során megadott adataik útján kerülnek
azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a SuperShop érdekkörén kívül eső, technikai
problémákért a SuperShop-ot semmilyen felelősség nem terheli.
A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési, illetve
sérelemdíj fizetés iránti igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért, sérelmekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg
szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem a
SuperShop, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

7. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató a www.supershop.hu oldalról érhető el "SuperShop
Törzsvásárlói Program Adatkezelési Tájékoztató" név alatt.
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy
szerződéses kötelezettségen. A fődíj sorsoláson való részvétel előfeltétele ugyanakkor a 3.2. pont szerinti
személyes adatok és adatkezelési hozzájárulások megadása.

A szervező és/vagy a lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét a Játékszabályzatban leírtak
alapján az ott írt részletességgel közzé tegye, mely közzétételhez a Játékos a Játékban való részvétellel feltétel
nélkül és kifejezetten hozzájárul.
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés során a SPAR
maradéktalanul betartja az Infótörvény és a GDPR előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A
SPAR adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. A SPAR és a SuperShop fenntartja a jogot, hogy a
játékosoktól a nyertesek beazonosítása és a nyeremények átadása céljából a személyazonosításukhoz szükséges
okmányokat bekérje.
Szervező és a Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Szervező 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 hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott
megkereséssel gyakorolhat: 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz.. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai
kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező 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 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.)
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja,
amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes
adatait feltüntetve): 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz.
A Játékos 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). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag
a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve
lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

8. EGYÉB
A Játékról információk, a Játék ideje alatt, a SuperShop által üzemeltetett www.supershop.hu/nyerjen honlapon,
illetve a SPAR weboldalán találhatók.
A Játékkal kapcsolatban a SuperShop ügyfélszolgálata, a Játék ideje alatt, a 481-6000 telefonszámon,
munkanapokon 8.00-tól 17.00 óráig, vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail címen, illetve a SPAR
ügyfélszolgálata a +36 20 823 7727 telefonszámon, hétfőtő-csütörtökig 8h00-15h00 óra között, pénteken 8h0013h00 között, vagy a vevoszolgalat@spar.hu e-mail címen ad felvilágosítást.
A SPAR és a SuperShop fenntartja a jogot jelen szabályzat bármely pontjának vagy egészének megváltoztatására,
ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok megkövetelik. A szabályzat
esetleges módosítása a nyereményjátékban résztvevő áruházakban és a www.nyeremenyjatek.spar.hu
weboldalon és a www.supershop.hu/nyerjen weboldalon lesz megtekinthető.

