
METRO Facebook-os Karácsonyi Nyereményjáték

1.  A Promóció rövid bemutatása

A  METRO Kereskedelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (2040 Budaörs,  Keleti  u.  3.;
továbbiakban:  Szervező)  2019.  december 02.  6:00 és  2019.  december 07.  23:59 között
”Karácsonyi  Nyereményjáték” elnevezéssel  nyereményjátékot  szervez  (továbbiakban:
Promóció). A Promócióban azon személyek (továbbiakban:  Játékos) vehetnek részt, akik a
Szervező  felhívására  a  Promóció  időtartama  alatt  alábbi  adataik  segítségével  a
www.metrokaracsony.hu oldalra regisztrálnak: vezetéknév, keresztnév, email cím, METRO
kártyaszám. A Promóció keretében összesen 7 nyertes kerül kisorsolásra, mely személyek 2
kategóriába  tartozó,  értékes  nyereményekkel  lehetnek  gazdagabbak  (a  továbbiakban:
Nyeremények).

2.  A Játékosra vonatkozó alapvető feltételek (részvétel, kizárás)

2.1. Jelen Promócióban az a személy vehet részt, aki

- a Szervező által működtetett, közösségi média felületein közzétett regisztrációs űrlapot
hiánytalanul kitöltötte és

- Magyarország területén található állandó lakcímmel rendelkezik.

2.2. Jelen Promócióból a Szervező döntése alapján az alábbi személyek kizárásra kerülnek:

- a  METRO  Kereskedelmi  Kft.  vezető  tisztségviselői,  munkavállalói,  alvállalkozói,
valamint az itt felsorolt személyek Ptk. értelmező rendelkezései szerint meghatározott
hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pont).

2.3. A  Promócióban  történő  érvényes  részvétel  feltétele  a  regisztrációs  űrlap  hiánytalan
kitöltése,  illetve  a jelen szabályzat  rendelkezéseinek megismerése  és kifejezett  elfogadása,
továbbá a szabályzat személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek megismerése.

2.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy azon Játékost, aki nem felel meg
jelen szabályzat rendelkezéseinek, a Promócióból kizárja.

Fenntartja magának a Szervező a jogot továbbá arra is, hogy amennyiben valamely Játékos
által, vagy annak érdekében eljárva más személy részéről bármilyen technikai manipulációt
(így a regisztrációra irányuló technikai folyamat jogosulatlan megváltoztatását) észlel, illetve
bármely olyan magatartást, amely a Promócióval összefüggésben a jóhiszeműség és tisztesség
követelményeivel  ellentétes  (pl.  csalás,  hamisítás  megalapozott  gyanúja),  úgy  a  Játékost
azonnali hatállyal kizárhassa.

2.5. A csoportos részvétel a Promócióban annak jellegére tekintettel nem lehetséges.

3.  A Promóció időtartama és helyszíne

A Promóció  2019.  december 02.  6:00 és  2019.  december 07.  23:59 közötti  időszakban
zajlik a Szervező on-line felületein (közösségi médiás oldalak, saját honlap).

4.  A Promóció menetének leírása

4.1. A Játékos a www.metrokaracsony.hu oldalon megadja szükséges adatait a játékban való
részvételhez.  A részvételhez a név és az e-mail  cím megadása kötelező.  A Játékos tovább
növelheti nyerési esélyeit:

Amennyiben megadja 22 jegyű METRO kártyaszámát, megduplázza nyerési esélyét.

Amennyiben feliratkozik a METRO hírlevelére, a sorsoláson további nyerési esélyt biztosít
magának.
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4.2. A  Nyeremények  (a  Fődíj:  METRO  dekorációs  ajándékcsomag,  a  6  db  METRO
„Hozzávalók a szenvedélyhez” receptkönyv) az összes Promócióban részt vevő Játékos között
kerülnek  kisorsolásra  2019.  december  09-én  11  órakor  (a  továbbiakban:  Sorsolás,  illetve
Nyertes).  A  sorsolás  számítógép  segítségével,  a  véletlenszerűség  követelményeinek
megfelelően, nem visszatevéses módszerrel történik. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (2040 Budaörs, Keleti u. 3.).

A  sorsolást  megelőzően  a  Szervező  ellenőrzi  rendszerében  a  Játékosok  által  kitöltött
regisztrációs űrlapok adattartalmának hiánytalanságát. A hiányosan kitöltött űrlap a kisorsolt
nyertes azonnali kizárását jelenti.

A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy
annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. Ezen jegyzőkönyvek a Sorsolás
végeztével bármely Játékos által szabadon megtekinthetők, előzetes időpont egyeztetés után a
Szervező székhelyén a Sorolás megtörténtétől számított 60 napig.

4.3. A  Szervező,  biztosítva  azt,  hogy  minden  Nyeremény  gazdára  találhasson,  minden
Nyeremény  vonatkozásában  a  4.2.  pontban  meghatározottak  szerinti  eljárás  alapján  a
tartaléknyerteseket sorsol, akik a nyertes kiesése esetén jogosulttá válhatnak a nyereményekre
(a továbbiakban:  Tartaléknyertes).  A Szervező minden nyereményre 3 fő tartaléknyertest
sorsol ki.

Jelen szabályzat sérelme nélkül, a Nyertesek nevét, illetve a részükre kisorsolt Nyeremény
megnevezését a Szervező a www.metrokaracsony.hu oldalon tájékoztató jelleggel közzéteszi
a Nyertesek értesítésétől, illetve a Nyeremények általuk történő elfogadásától számítva 2019.
december  31.  napjáig.  A Szervező a  Nyerteseket  a  regisztrációkor  megadott  email  címen
értesíti a nyeremények átvételének részleteiről a sorsolástól számított 3 munkanapon belül. Az
email  cím  helyessége  és  működése,  valamint  a  postafiókra  érkező  levelek  figyelemmel
követése  és  a  nyeremény  átvétele  Játékos  felelőssége.  A  nyertes  köteles  3  napon  belül
visszaigazolni a nyeremény átvételi szándékát. Amennyiben a Nyertest a Szervező valamely
okból kizárja, vagy a nyertessel való kapcsolatfelvétel az első kiértesítési kísérlettől számított
3. naptári napon belül nem jár sikerrel, úgy a Nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre és
a  Tartaléknyertesek  listáján  szereplő  első  Tartaléknyertes  válik  jogosulttá  a  nyereményre.
Amennyiben  az  első  Tartaléknyertes  hasonlóképpen  nem érhető  el  3  munkanapon  belül,
helyébe a 2. Tartaléknyertes lép, akit hasonló esetben a 3. Tartaléknyertes értesítése követ.  A
Tartaléknyertesek sorrendiségét a kihúzásuk időbeli sorrendje határozza meg.

Amennyiben  a  Játék  időtartama  alatt  nem  érkezik  legalább  15  db  Pályázat,  a  Szervező
fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett számú nyereménynél kevesebbet adjon át.

4.8. A  Szervező  a  Nyereményeket  a  következőképpen  bocsájtja  a  Nyertesek/
Tartaléknyertesek rendelkezésére:

A  Nyertes  köteles  együttműködni  a  Szervezővel  annak  érdekében,  hogy  a  Nyeremény
átadására a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül, sor kerüljön.
Amennyiben  a  Nyertes  a  Nyereményt  nem  tudja  vagy  nem  akarja  a  Szabályzatnak
megfelelően  átvenni,  együttműködési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  illetve  a  jelen
fejezetben  meghatározott  határidőket  elmulasztja,  úgy  a  nyereménytől  elesik,  Szervező
felelőssége ezen körülményekért nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének
lehetőségét  ezen  30  napos  határidőn  belül  tudják  biztosítani,  az  átvétel  időtartama  nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 

Amennyiben  Játékos  valamely  nyereményt  megnyeri  és  hozzájárul  nevének  és  képének
feltüntetéséhez, akkor a METRO ezen adatokkal sajtóközleményt adhat ki.

4.9. A  Szervező  a  Promóció  lezárultát  –  azaz  az  összes  Nyeremény  Nyertesek  /
Tartaléknyertesek részére történő rendelkezésre bocsátását – követő 60 napon túl semmilyen,
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a  Promócióval  kapcsolatos  reklamációt  nem fogad  el.  Az említett,  reklamációra  irányadó
határidő  elteltéig  minden,  a  Promócióban  részt  vevő  Játékos  köteles  a  Pályázatának  /
Pályázatainak alapjául szolgáló visszaigazoló email/ek, illetve számla/ák megőrzésére. Ebből
következően  a  Játékos  érvényesen  csak  az  említett  60  napos  határidő  alatt,  s  ezen
dokumentumok  felmutatásával  fordulhat  a  Szervező  felé  a  Promócióval  kapcsolatos
panasszal.

5. Nyeremények 

5.1. A Promóció keretében az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:

I. Fődíj: METRO dekorációs ajándékcsomag - 1 Nyertes részére

A METRO dekorációs katalógusából kiválogatott legszebb termékekből összeállított, egyedi
ajándékcsomag.

II. METRO „Hozzávalók a szenvedélyhez” receptkönyv – 6 Nyertes részére

A receptkönyvek a sorsolást követő 30 napon belül átvehetőek a nyeremény elfogadásakor a
Nyertes/  Tartaléknyertes  által  megadott  METRO  áruházban.  A  nyeremény  átvételére  a
METRO által küldött értesítést követően van lehetőség. 

5.2. A  Nyeremények  másra  át  nem  ruházhatók,  nem  becserélhetők,  és  pénzre  át  nem
válthatók.

6.  A  Promócióban  való  részvételre  vonatkozó  követelmények,  illetve  kapcsolódó
kötelezettségek

6.1. Érvénytelennek minősül a Játékos regisztrációja, amennyiben az a jelen Szabályzatban
említett  követelményeknek  nem  felel  meg,  így  különösen,  ha  annak  tartalma  nem
értelmezhető,  valótlan  vagy egyébként  jogszabályba  ütköző tartalommal,  illetve  elkésetten
kerül  megküldésre.  Mindemellett  érvénytelennek minősül  a  részvétel  akkor is,  ha maga a
Játékos a 2. pontban meghatározott követelményeknek nem felel meg.

6.2. Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett,  nem teljes, illetve a technikai
vagy egyéb más ok miatt elveszett regisztrációkért.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű
saját  felelősségét  kizárja,  így  többek  között  kizárja  a  regisztráció  során  megadott  adatok
hiányosságáért vagy hibájáért (pl. névelírás, tévesen megadott e-mail cím, lakcímelírás, stb.)
ill. valódiságáért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6.3. Amennyiben  a  Szervező  által  valószínűsíthető,  hogy  egy  Játékos  (számítógépes)
manipulációt  használ  annak  érdekében,  hogy  a  regisztráció  folyamatát  és  a  sorsolás
véletlenszerűségének rendjét megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy
bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Promócióban való részvételből kizárásra
kerül és nyereményre nem jogosult.

6.4. A 6.1.  pont vonatkozásában a szabályzat követelményeinek nem felel meg különösen a
regisztráció akkor, ha az valótlan adatokat tartalmaz (pl. nem a Játékos saját nevére szóló
METRO kártyaszám kerül megadásra, a regisztrációkor megadott bármely adat nem
valós  stb.)  vagy  azt  teljes  egészében  más  személy  nevében  regisztrálják.  A  Játékost  a
Szervező ilyen esetben a Promócióból kizárja. A Szervezőt az ilyen tartalommal megküldött
regisztrációval összefüggésben sem a Játékosnál, sem más, harmadik személyeknél felmerülő
kár kapcsán felelősség nem terheli.

Nem ellentétes jelen szabályzat rendelkezéseivel ugyanakkor az, ha a Játékos nem saját maga
által regisztrált email postafiókot, vagy telefonszámot ad meg Pályázata részeként. Ha ezek
használatából fakadóan vita merül fel a Játékos és a Szervező között, úgy a Szervező az ezen
vitás ügyekkel kapcsolatos felelősségét kifejezetten kizárja. Ide tartozik az az eset is, amely
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értelmében  a Szervező azért  nem képes  felvenni  a  kapcsolatot  a  Játékossal  a  Nyeremény
átadása kapcsán, mert a Játékos jelen pont alkalmazásában más által  használt  email  címet
vagy telefonszámot adott meg.

6.5. A Szervező nem vállal felelősséget azokért, a nyertest vagy bármely harmadik személyt
érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon
történő használatából adódnak.

6.6. A Szervező kizárja továbbá felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy
illetéktelen  személyek  a  rendszerekbe  jogosulatlanul  behatolnak,  az  ott  rögzített  adatokat
módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Nyereményjátékban való részvétellel a
Játékos tudomásul veszi, hogy a  www.metrokaracsony.hu weboldal tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye,
és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint
például  (de  nem  kizárólagosan)  kapcsolati  hiba,  a  készülék  teljesítménye,  a  rendszer
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

6.7. A Szervező – szükség esetén – a Nyerteseket az általuk megadott METRO kártyaszám
segítségével azonosítja.

6.8. Ha a Játékos a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely
okból  megszakad  a  kiszolgáló  webhelyével,  abban  az  esetben  az  adatok  elvesztéséért  a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Adatkezelési tájékoztató

7.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Promócióban történő
részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a Játékosok által a
regisztráció során megadott személyes adatokat kezelje.

A  Szervező,  mint  adatkezelő  a  www.metrokaracsony.hu weboldal,  s  így  a  regisztrációs
mechanizmus fejlesztésére,  illetve üzemeltetésére az alábbi  adatfeldolgozót veszi igénybe:
INTREN  Kft. (székhely:  1125  Budapest,  György  Aladár  utca  35-39.;  cégjegyzékszám:
01 09 894910; adószám: 14235384-2-43).

7.2. A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása a Játékosok által  megadott
alábbi személyes adatokra terjed ki:

A kezelt adatok köre:  www.metrokaracsony.hu oldalon  megadott  vezetéknév,
keresztnév,  e-mail  cím,  opcionálisan  a  METRO Kártyaszám.  A Nyeremények  átvételével
összefüggésben a Játékos részére kiállított átvételi elismervényen szereplő Játékos aláírása, az
általa egyeztetés során átadott lakcíme, esetleges egyéb azonosítására szolgáló adata.

7.3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pontja)

7.4. Az adatkezelés célja:  A Játékos Promócióban történő részvételéhez szükséges adatok
kezelése, a Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása.

7.5.  Az adatkezelés  időtartama:  A Szervező a személyes  adatokat  az utolsó Nyeremény
átadásáig és az azzal kapcsolatos egyéb kötelezettségek teljesítéséig kezeli. Az adatmegőrzés
időtartama: a Promóció lezártát követően igényérvényesítésre nyitva álló 60 napos határidő
eltelte után kezdődő 5 év.

7.6.  Automatikus  adatkezelés:  A  Játékos  által  megadott  –  7.2.  pontban  is  kiemelt  –
személyes  adatait  az  adatkezelő  a  Nyeremények  Sorsolása  érdekében  automatikus
adatkezelésnek  veti  alá.  A  Sorsolás  automatizált  számítógépes  algoritmus  segítségével,  a

4

http://www.metrokaracsony.hu/
http://www.metrokaracsony.hu/
http://www.metrokaracsony.hu/


véletlenszerűség követelményeinek megfelelően, nem visszatevéses módszerrel történik, mely
Sorsolást követően a Játékos jogosulttá válik Nyereménye átvételére.

7.7. Ha az érintett  gyakorolni  kívánja  a  GDPR és  az Info tv.  értelmében az őt  megillető
jogokat,  bármikor  a  Szervezőhöz  fordulhat  (Adatvédelmi  tisztviselő  elérhetőségei:  2040
Budaörs,  Keleti  utca  3.;  telefon:  06-23/508-366;  email  cím:  adatvedelem@metro.co.hu),
amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie.

Az érintetteket a következő jogok illetik meg:

- Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való jog (hozzáférési
jog, GDPR 15. cikk),

- Pontatlan  adatok  helyesbítéséhez  vagy  a  hiányos  adatok  kiegészítéséhez  való  jog
(helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

- A személyes  adatok  törlésének  kéréséhez  való  jog,  illetve  –  amennyiben  a  személyes
adatokat  nyilvánosságra  hozták  –  annak  a  joga,  hogy  az  adatokat  kezelő  más
adatkezelőket  a törlésre irányuló kérésről  tájékoztassák (törléshez való jog,  GDPR 17.
cikk),

- Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog,
GDPR18. cikk),

- Annak joga,  hogy az érintett  a  rá  vonatkozó személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben
használt,  géppel  olvasható  formátumban  megkapja,  továbbá  hogy  kérje  ezeknek  az
adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való
jog, GDPR 20. cikk),

- Az adatkezelés elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz
való jog, GDPR 21. cikk),

- Az Ön által  adott  hozzájárulás  tetszőleges  visszavonásának  joga  az  Ön  hozzájárulása
alapján  folytatott  adatfeldolgozás  leállítása  érdekében.  A  hozzájárulás  visszavonása  a
visszavonást  megelőzően  folytatott  adatfeldolgozás  törvényességét  nem  érinti  (a
hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

- A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az
adatfeldolgozás  a  GDPR  rendelkezéseibe  ütközik  (a  felügyeleti  hatóságnál  történő
panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

7.8. Az érintett  a  jogainak megsértése  esetén az adatkezelő  ellen bírósághoz fordulhat.  A
perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási  helye szerinti  törvényszék előtt  is megindítható.  A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.

7.9. Ha  az  adatkezelő  az  érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő
az  érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság  követelményeinek
megszegésével  az  érintett  személyiségi  jogát  megsérti,  az  érintett  az  adatkezelőtől
sérelemdíjat  követelhet.  Az érintettel  szemben  az  adatkezelő  felel  az  adatfeldolgozó  által
okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén
kívül  eső  elháríthatatlan  ok  idézte  elő.  Adatkezelő  nem  téríti  meg  a  kárt  annyiban,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.10. Jogorvoslati  lehetőséggel,  panasszal  a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
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7.11. Játékos  tudomásul  veszi  és  vállalja,  hogy  amennyiben  kérelmére  a  Játék  érvényes
időtartamának befejezése előtt  következik be személyes  adatainak zárolása vagy törlése,  a
Játékosnak  a  Játékban  való  részvétele  –  a  nyereményre  való  jogosultságával  együtt  –
megszűnik. A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik.

8. Vegyes rendelkezések

8.1.  A  Szervező  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  jelen  szabályzatban  foglaltakat  a
Promóció teljes időszakában ellenőrizze.

8.2.  A  Szervező  a  Promócióra  vonatkozó  jelen  szabályzatot  a  promóció  időtartama  alatt
közzéteszi  a  METRO  közösségi  média  felületein,  valamint  az  megtekinthető  a  -
www.metrokaracsony.hu  honlapon,  illetve  a  mobiltelefonról  +36-23/50-90-50,  vezetékes
telefonról +36-80/50-90-50 számon hívható METRO TeleCenter munkatársai a Promócióról
részletes felvilágosítással szolgálnak.

8.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát
a  Promóciót  akár  annak  időtartama  alatt  egyoldalúan  módosítsa  vagy  megszüntesse.  A
szabályzat  módosításait,  illetve  a  Promóció  esetleges  megszüntetéséről  szóló  értesítést  a
módosítást,  illetve  megszüntetést  megelőzően  a  Szervező  közzéteszi  a
www.metrokaracsony.hu weboldalon és a közösségi média felületein.

A Promócióban résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A
Szervező bármely, a jelen Promócióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben
kötelező érvényű.

8.4.  A  Szervező  kizárja  a  játékra  regisztráló  Játékosok,  Szervezővel  szembeni  igény
érvényesítésének  lehetőségét,  a  Szervező  bármely  a  Promóció  során  hozott  döntésével
kapcsolatban.  Szervező  továbbá  kizárja  a  regisztráció  során  a  regisztráló  személy  által
szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét.

8.5. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs
anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Budapest, 2019. november 29

METRO Kereskedelmi Kft.

Szervező
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