
Részvételi és Játékszabályzat 

(továbbiakban: Játékszabályzat) 

S-Budget Nyerő Párosok nyereményjáték 

 
• A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) online nyereményjátékában 

(továbbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező, 
teljesen cselekvőképes 18. életévét betöltött természetes személy, aki 2022. november 24. - 
2023. január 4. között a https://www.spar.hu/spar-jatek/nyero-parosok-5 oldalra látogat 
(továbbiakban Résztvevő). 

• A Játékban való részvétel feltétele a játék ideje alatt az oldalon található memóriajáték 
megoldása, a megegyező S-Budget termékek megtalálásával, majd ezt követően a kért adatok 
megadása és a sorsoláson történő részvétel szándékának megerősítése. 

• Egy Résztvevő a játék ideje alatt csak egyszer nevezhet, esetleges többszöri memóriajáték 
megoldás és adatmegadástól függetlenül.  

• A Résztvevő a Játékban történő regisztrációval elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 
Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Játékszabályzatot 
vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a 
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

• A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8. 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozói.  

• Jelen Játékszabályzat a www.spar.hu honlapon megtekinthető a Játék kezdetétől. 
• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
1. A Játék menete 

 
• Játék kezdetének időpontja: 2022. november 24. 09.00 óra. 
• A Játék zárásának időpontja: 2023. január 4. 24.00 óra. 
• A Játékon való részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges. 
• A Résztvevők a https://www.spar.hu/spar-jatek/nyero-parosok-5 weboldalon található 

memóriajáték megoldását követően nyilatkozhatnak arról, hogy részt kívánnak-e venni a 
sorsoláson.  

• Igenlő válasz esetén ugyanezen a felületen a sorsoláshoz szükséges adatok (Név, email-cím) 
megadásával, az Általános Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a Játékszabályzat elfogadásával 
véglegesítheti részvételi szándékát. 

• Egy Résztvevő a nyereményjátékon csak egyszer vehet részt, függetlenül attól, hányszor oldotta 
meg helyesen a memóriajátékot és adta meg ezt követően az adatait.  

• Az utólagos adatmegadás, valamint az Általános Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a 
Játékszabályzat el nem fogadása esetén a Résztvevő Játéka érvénytelen.  

https://www.spar.hu/spar-jatek/nyero-parosok-5
http://www.spar.hu/


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

• A Játék során bármely játékosnál felmerülő, a Játékból adódó technikai problémákért, esetleges 
programhibákért, rendszerhibákért a SPAR-t, valamint a Játék szervezőit és kivitelezőit 
semmiféle jogi felelősség nem terheli.  

 
2. Sorsolás 

 

A Játék időtartama alatt a regisztrálók által feltöltött blokkadatok közül a sorsolás a 
véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes software segítségével elektronikusan történik, 
közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.  

A sorsolás helyszíne:  
Dr. Máté Viktor közjegyző irodája 
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. 

Sorsolás időpontja:  
2023. január 9. (hétfő) 13.00 óra  

A 3. pontban meghatározott fődíj nyeremény 1 db nyertesén felül 2 fő pótnyertes, az egyéb 
nyeremények 3 db nyertesén felül 3 fő pótnyertes is kisorsolásra kerül. Érvénytelen pályázat 
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.  

 

3. Nyertesek, nyeremény 
 

• Fődíj nyeremény: 

7 éjszaka 6 fő számára, a Chalet & Glamping Nassfeld luxus pihenőközpontjában, 
Ausztriában, az ALPS RESORTS felajánlásával (a nyeremény az utazás költségét nem 
tartalmazza). 

Fődíj értéke: 2.037 EUR 

A fődíj nyertese 1 db nyereményt nyer meg.  

• Egyéb nyeremény:  

3 db 10.000 Ft értékű SPAR Nyereménykártya 

A nyertesek fejenként 1 db nyereményt nyernek meg. 
 

• A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható.  
• A nyerteseket a Spice Communication Kft. képviselője a regisztrációhoz használt e-mail címen, 

vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesíti a sorsolást követő 5 
munkanapon belül. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy 
más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre vagy jelen szabályzat bármely 
személyi és/vagy tárgyi feltételének nem felel meg, úgy az első pótnyertes lép a helyére.  

• A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg! 



• A nyertesek az általuk megadott magyarországi címen, postai úton vagy személyesen kapják 
kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés 
visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a 
nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény 
átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és SPAR-t semmilyen felelősség 
nem terheli. 

• A nyereményeket a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. juttatja el a nyerteseknek. A 
nyeremény átadásáról kép-film- vagy hangfelvétel készülhet, melynek Magyarország területén 
való korlátlan alkalmú és eszközön való külön díjazás nélküli a játék lezárását követő 1 éven belüli 
megjelenéséhez a Résztvevő a regisztrációval kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.  

• A promóció kapcsán az egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik. 
• A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a 

www.nyeremenyjatek.spar.hu honlapon közzé tegye. 
 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

• az adatmegadás során használt e-mail címe egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt 
törlésre kerül;  

• egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni 
próbálja;  

• jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.  
 
 

4. A SPAR felelőssége 
• A SPAR kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 

kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli 
regisztrációjából/játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-
mailben vagy Facebookon keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, 
egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos 
vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. SPAR kizárja a 
felelősségét a nyeremény Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő hibák, 
késések, jogosulatlan átvétele okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, 
jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére SPAR kizárja a felelősségét. 

• A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatóak. 
• A más által jogosulatlanul végrehajtott regisztráció, felhasználónévvel való visszaélés esetén 

SPAR kizárja felelősségét. SPAR szintén kizárja felelősségét a megszűnt, nem elérhető e-mail 
címek miatt. SPAR a nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti: 
o A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem 

valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért 
vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal; 

o A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi 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. Szervező 
és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyeremény átadását követően a helyszínen a 
rendezvény alatt a nyertes vagy harmadik személyek által esetlegesen elszenvedett károk 

http://www.nyeremenyjatek.spar.hu/


és veszteségek tekintetében. Szervező kizárólag a nyeremények átadására vállal 
kötelezettséget; 

o A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére 
a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés 
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, 
vagy a Pályázatot 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. 
 

5. Adatkezelés és adatvédelem 
• A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során 

szolgáltatott személyes adatokat a SPAR a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása, 
valamint marketing célú megkeresések céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a 
SPAR maradéktalanul betartja az Infótörvény és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 
előírásait, az adatokat harmadik személynek csak akkor továbbítja az érintett előzetes 
hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítást a GDPR valamelyik jogcíme lehetővé teszi (pl. 
nyomozó hatóságok). A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékosoktól a nyertesek beazonosítása 
és a nyeremények átadása céljából a személyazonosításukhoz szükséges okmányokat bekérje. 

• A SPAR fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét - városnév feltüntetésével - a 
Játékszabályzatban leírtak alapján az ott írt részletességgel közzé tegye, mely közzétételhez a 
Résztvevő a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. Azok, akik a 
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

o Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, a megadott személyes adataikat a Játékkal 
összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából 
kezelje, illetve feldolgozza; 

o Nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és 
ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 

o Szervező az adataikat közvetlen üzletszerzés céljából az érintett hozzájárulásának a 
visszavonásáig kezelje; 

o Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden 
rendelkezését. 

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.  

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Spice Communication Kft. végzi, mint 
adatfeldolgozó.   

Szervező 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.. 
Ezenkívül 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 nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 
évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A 
nem nyertesek adatait a sorsolást követő 15 nap elteltével megsemmisítjük, 
amennyiben ez idő alatt olyan körülmény merül fel, amely miatt esetlegesen a korábbi 
sorsolást érvénytelennek kell nyilvánítani és új sorsolás tartása szükséges, ez esetben 
a határidő az új sorsolást követően újrakezdődik. 

• 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. 

 

Bicske, 2022. november 24. 


