Részvételi- és játékszabályzat
ALDI Energiakaland
Nyereményjáték az ALDI vásárlók számára

1. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.,
adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-118003/2017), (a továbbiakban: Szervező) az ALDI
Energiaprojekt kampányához kapcsolódóan nyereményjátékot indít (a továbbiakban: Játék). A
Játék lebonyolítói (a továbbiakban: Lebonyolítók) a HAB Advert Kft. (székhely: 1036 Lajos utca
130.) és a Logiqrooms-ot üzemeltető Vivalle Group Hungary Bt. (székhely: 1111 Budapest,
Bercsényi utca 12.).
2. A Szervező által lefolytatott ALDI Energiaprojekt kampányhoz kapcsolódó Játékban (ALDI
Energiakaland) kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személyek vehetnek részt, 18. év alatti személyek csak törvényes képviselőjük teljes
felelősségvállalása és felügyelete mellett vehetnek rész a Játékban nem vehetnek részt a Szervező
és a Lebonyolítók, valamint a velük megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló partnerek munkatársai, illetve ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói.
3. A Játék
Regisztráció
Csapatonként egy fő regisztrál az aldi.logiqrooms.hu online felületen. Itt kell megadni a
Csapat vezetőjének (Csapatkapitány) a nevét és elérhetőségét (e-mail címét és
telefonszámát. Egy csapatot 2-5 személy alkothat. Egy személy kizárólag egy csapatban
vehet részt. A jelen Részvételi- és játékszabályzat (szabályzat) alapján Játékosnak minősül
minden Csapattag, beleértve a Csapat vezetőjét (Csapatkapitányt) is.
A Regisztráció időtartama:
A regisztráció 2017. március 27-én 10:00:00 órakor kezdődik és 2017. május 14. 16:00
óráig tart.
A Játékos a regisztrációval elfogadja a jelen szabályzatot.

Az a Játékos, aki a regisztrációt végzi, annak eredményességéről visszaigazoló e-mailt
kap.
Ha a Csapat aznap szeretne játszani, amikor a regisztrációt végzi, úgy a Játék idejének
kiválasztásához telefonos egyeztetés szükséges. A telefonos egyeztetésre a Szervező
alábbi telefonszámán van lehetőség: +36-70 320-8575.
A Játék lebonyolítására (regisztráció, részvétel a játékban, sorsolás és nyertesek kiértesítése,
nyeremények átadása) 2017. március 27. 10:00:00 és 2017. július 3. között kerül sor.
A Játékban az a Játékos vehet részt, aki a 2017. április 10. 10:00:00 és 2017. május 14. 16:00:00.
közötti időszakra az aldi.logiqrooms.hu weboldalon 2-5 fős Csapatával regisztrál.
A regisztrációhoz szükséges
-

-

Vezetéknév, keresztnév, elérhetőség (e-mail cím és telefonszám) megadása, amennyiben a
Csapat valamely tagja 18 év alatti természetes személy, akkor a szülő/törvényes képviselő
nevét is meg kell adni.
A jelen szabályzat elfogadása
A Játékos a regisztrációval és adatainak megadásával egyidejűleg kijelenti, hogy az általa
megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a regisztrációval a jelen szabályzatot elfogadja és
kijelenti, hogy az abban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, részvétele az abban leírt
korlátozásokba nem ütközik. A regisztráció során megadott adatok a Játék során a
későbbiekben nem módosíthatók.

A Játék menete
A korábban online már regisztrált Csapattagok kötelesek a Játék időpontja előtt 10 perccel a
Logiqrooms-ban (1077 Budapest, Almássy utca 3.) +36-20 343-1922) megjelenni. Késés esetén a
Csapat játékideje időarányosan lerövidül. A Játék kezdetekor a helyszínen minden Csapattag aláír egy
felelősségvállalási nyilatkozatot, amelyen szerepel a Csapattagok neve, aláírása, személyi igazolvány
száma, e-mail címe, telefonszáma. Ez a felelősségvállalási nyilatkozat képezi a nyertesek
kisorsolásának alapját, a sorsolás ezekből a felelősségvállalási nyilatkozatokból történik. A Játék
lezárása (2017. május 14. 17:00:00) után azok a Csapatok kerülnek a kisorsolandók közé, akik 60
percen belül teljesítették a játékot.
A Játék során egy csapat összesen 150 időpont közül tud választani, ez összesen 150 óra. A játékra a
regisztráció ideje alatt a megadott online felületen lehet jelentkezni.
A terem befogadó képessége miatt a Csapatok a Játékban egyszerre csak korlátozott számban tudnak
részt venni, ezért a Csapatok foglalását időrendi sorrendben tudja a Logiqrooms fogadni. Az a Csapat,
amely nem talál megfelelő időpontot a regisztráció során, vagy minden lehetséges időpont foglalt, a
Játékban sajnos nem tud részt venni.
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A Játék során a Csapatoknak megadott időn belül, megadott logikai fejtörők segítségével kell teljesíteni
a küldetést és eljutni a végső megoldáshoz. A Játék kezdete előtt a Csapat a játékmestertől megkapja a
Játék kerettörténetét, valamint a szükséges instrukciókat. A Csapat ekkor ismeri meg a Játékot
(küldetést). A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre. A Játék célja: optimalizálni a ház
energia szintjét és aktiválni az energiagépet. A Játék sikeres megoldását az energiagép aktiválása
jelenti. A logikai fejtörők és a küldetés feladatai egymásból egyértelműen következnek a Játék során. A
Játék akkor ér véget, ha a Csapat a küldetést teljesítette vagy lejárt a 60 perc játékidő.
Segítségkérés – büntetés: a játék során a Csapat, ha elakad a Játékban, kérhet segítséget a
játékmestertől, de ez büntetést von maga után. A Játék során a játékmester a játéktéren kívül várakozik
a Csapatra. A Csapattal egy walkie-talkie-n keresztül tartja a kapcsolatot, amennyiben a Csapat elakad,
és úgy gondolja, hogy külső segítségre van szüksége, akkor azt ezen a walkie-talkie-n keresztül
jelezheti a játékmesternek. Egy segítségkérés 2 perc büntetést von maga után. A büntetés a csapat
segítségkérésének időpontjához kerül hozzáadásra (pl.: 32. percnél kérnek segítséget ez +2 perc
büntetést eredményez, azaz a Csapat innentől a 34. percben jár). A Játék során segítségkérések
számának nincs felső korlátja.
A Játék helyszíne és elérhetősége:
1077 Budapest, Almássy utca 3., email: energiakaland@logiqrooms.hu, telefonszám: +36-70 320-8575
Nyertesek, sorsolás, eredményhirdetés
A Játék Nyertesei a Játékot 60 percen belüli idővel teljesítő Csapatok közül kerülnek kisorsolásra. A
sorsolásra 2017. június 2-án 10 órakor, a HAB Advert Kft., mint Lebonyolító székhelyén (1036
Budapest, Lajos utca 130.) közjegyző jelenlétében, kézi sorolás útján kerül sor.
Nyereményben a sorsoláson részt venni jogosult Csapatok közül az I., II., és III. helyezettként kisorsolt
Csapat részesül.
A Lebonyolító a Nyertesek kisorsolásával egyidejűleg Pótnyerteseket is kisorsol. A nyereményt, a
Csapat képviseletében, a Csapat regisztrációjakor megadott Csapatkapitány veszi át. A nyeremény
Csapaton belüli elosztásáért a Csapatkapitány felel.
A Lebonyolító Pótnyertes Csapatot is kisorsol.
A Nyertesek, ill. szükség esetén a Pótnyertesek értesítése telefonon és/vagy e-mailen történik. A
Nyertes, ill. szükség esetén a Pótnyertes Csapatkapitányának az értesítéstől számított 15 naptári nap
áll rendelkezésre, hogy a Szervezővel felvegye a kapcsolatot. Amennyiben ez határidőn időn belül nem
történik meg, úgy a Nyertes, ill. szükség esetén a Pótnyertes a nyeremény átvételére nem jogosult,
elesik a nyereménytől és helyére a kisorsolási sorrendben következő Nyertes, ill. Pótnyertes lép. A
Pótnyertesek kihúzásának sorrendje egyben a kieső Nyertes/Pótnyertes helyére lépés sorrendje is.
Az eredményhirdetésre 2017. június 2., 15:00 órakor kerül sor. A Nyertesek kihirdetése online formában
történik a www.aldi.hu honlap felületén.
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A Nyerteseknek vagy a Pótnyerteseknek 2017. június 3-tól 30 naptári nap áll rendelkezésére adataik
egyeztetésére a Szervezővel, továbbá a Nyeremény átvételére.
4. A Nyeremények
1. Díj: 150 000 forint értékű ALDI vásárlási utalvány (300 db 500 forint címletű utalvány)
2. Díj: 80 000 forint értékű ALDI vásárlási utalvány (160 db 500 forint címletű utalvány)
3. Díj: 40 000 forint értékű ALDI vásárlási utalvány (80 db 500 forint címletű utalvány)
A Nyertes Csapatok Játékosainak a Nyereményről szóló első értesítést követő 15 napon belül az alábbi
adatokat kell megadniuk a Nyeremények adójogi elszámolását végző Szervező részére:
-

Születési hely és idő,

-

Édesanyja neve,

-

Személyi igazolvány száma,

-

Adóazonosító jele,

-

Lakcíme.

Amennyiben a fenti határidőben valamely Nyertes, Pótnyertes nem adja meg a fenti adatokat, úgy a
helyére a sorsolási eredmény sorrendjében következő Nyertes, Pótnyertes lép.
A Játékkal kapcsolatos további kérdések felmerülése esetén az energiakaland@logiqrooms.hu e-mail
címen lehet érdeklődni.
5. A Nyeremények átvételére a Nyertesekkel előzetesen egyeztetett valamelyik magyarországi ALDI
áruházban kerül sor.
6.
Az ALDI vásárlási utalványok pénzre és egyéb dologra nem válthatóak át és nem
átruházhatóak. Az ALDI vásárlási utalványok kizárólag az utalványon található időpontig válthatók be.
7.
A Játék végét követő 45 naptári napon túl a Szervező és a Lebonyolítók semmilyen, a Játékkal
kapcsolatos reklamációt nem fogadnak el.
8.

A Játékban minden Játékos a saját felelősségére vesz részt.
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9.
A Szervező a jelen szabályzat és játékmenet módosításának jogát a Játék ideje alatt is
fenntartja.
10. Adatvédelmi tájékoztató
Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha Ön az adatkezeléshez a jelen tájékoztatás ismeretében
előzetesen és önkéntesen hozzájárul. Hozzájárulása az Ön akaratának határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Jogszabályon alapuló
kötelező adatkezelésre kizárólag a Nyertesek részére átadott Nyeremények adójogi elszámolása
érdekében kerül sor.
Személyes adatait kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei
között használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel.
A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely
esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége
van postai úton (ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) vagy az
monika.hack@aldi.hu email címre küldött elektronikus levélben.

Az adatkezelésre jogosult személye:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051
Biatorbágy, Mészárosok útja 2., http://www.aldi.hu, +36
23 533 500)
HAB Advert Kft. (székhely: 1036 Lajos utca 130.,
http://www.habad.hu, artwork@habad.hu, +36 1 3536010)
A Játék kezdetekor a helyszínen minden Csapattag aláír egy
felelősségvállalási nyilatkozatot, amelyen szerepel a
Csapattagok neve, aláírása, e-mail címe, telefonszáma,
személyi igazolvány száma, születési ideje. E körben az első
adatkezelő a Logiqrooms-ot üzemeltető alábbi társaság:
Vivalle Group Hungary Bt. (1111 Budapest, Bercsényi utca
12.,
+36/70 702-7511,
energiakaland@logiqrooms.hu,
http://logiqrooms.hu)

A kezelt személyes adatok köre (a A Játékosok esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím,
személyes adatok, amelyekre az telefonszám, személyi igazolvány szám.
adatkezelés kiterjed):
A Nyertesek (Pótnyertesek) esetén a fenti adatokon túl:
-

Születési hely és idő,
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Az adatkezelés célja:

-

Édesanyja neve,

-

Adóazonosító jel,

-

Lakcím.

A vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, személyi
igazolvány szám kezelésének célja a Játékosok azonosítása
és a Játékosokkal való kapcsolattartás, az életkor esetén a cél
a jelen szabályzat kiskorúakra vonatkozó szabályai
betartásának ellenőrzése.
Az alábbi személyes adatok kezelés célja a Nyertesek
azonosítása és a nyeremények adójogi elszámolása:
-

Születési hely és idő,

-

Édesanyja neve,

-

Adóazonosító jel,

-

Lakcím.

A Szervező a Nyertesek személyes adatai közül a Nyertes
nevét (vezetéknév, keresztnév), lakóhelyét (kizárólag város és
irányítószám), és Nyereményét Magyarország területén
nyilvánosságra hozhatja a www.aldi.hu weboldalon, a Játék
eredményéről beszámoló print és online közleményekben, az
ALDI bolthálózat üzleteiben elhelyezett plakátokon, és az
ALDI saját szórólapjain, illetve az ALDI reklámfilmjében. Az
érintett személy a Nyeremény átvételével külön díjigény nélkül
hozzájárul a jelen bekezdésben rögzített eljáráshoz.
Az adatkezelés jogalapja:

A Játékosok önkéntes hozzájárulása.
A Nyereményekkel kapcsolatos adójogi elszámolás esetén a
Nyertesek további adatainak kezeléséhez a jogalapot a
vonatkozó adójogi és számviteli előírások adják.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy A személyes adatok kezelése során adatfeldolgozó nem kerül
(cégnév, székhely, email, honlap):
igénybe vételre.

Az adatfeldolgozó által feldolgozott -adatok köre, az adatfeldolgozó
adatkezeléssel
összefüggő
tevékenysége:
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Az adattovábbítás
címzettje:

jogalapja

és Az adattovábbítás címzettje:
Adattovábbítást egyfelől a Vivalle Group Hungary Bt. végez,
amikor a Játékosok által az internetes regisztráció során, ill. a
Játék helyszínén kitöltött felelősségvállalási nyilatkozatban
megadott adatokat továbbítja az ALDI Magyarország
Élelmiszer Bt., mint Szervező részére.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nyertesek,
Pótnyertesek kisorsolása érdekében továbbít adatokat a HAB
Advert Kft., mint Lebonyolító részére.
Az adattovábbítás
hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

jogalapja:

a

Játékosok

önkéntes

A Játékosok tekintetében a Játék végét követő 2 hónap.
A Nyertesek tekintetében az adójogi és számviteli
jogszabályok alapján szükséges adatok tekintetében 10 év.

Az adatok megismerésére jogosult A Játékosok által megadott adatok tekintetében az ALDI
személyek köre:
Magyarország Élelmiszer Bt. marketing osztályának illetékes
munkatársai, továbbá a HAB Advert Kft. jelen Játék
lebonyolításával foglalkozó munkatársai, és a Vivalle Group
Hungary Bt. Logiqrooms-ot üzemeltető illetékes munkatársai.
A Nyertesek által megadott további személyes adatok
tekintetében a fenti személyi körön túl az ALDI Magyarország
Élelmiszer Bt. pénzügyi és ügyviteli osztályának illetékes
munkatársai.
Az adatkezelő az adatok biztonsága
érdekében a következő technikai és
szervezési intézkedéseket teszi meg
és eljárási szabályokat alakítja ki:

Az adatkezelők a kezelt személyes adatok védelme
érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával
gondoskodnak a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés,
elveszés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy
továbbítás megakadályozásáról.
Az adatkezelők ennek során megteszik azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a jogszabályok és egyéb vonatkozó
előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a
technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges
adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a
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személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja,
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről
Tájékoztatáshoz való jog

Ön a fenti elérhetőségeken a Szervezőtől bármikor
tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről
(módjáról, folyamatáról), kérheti az esetlegesen hibás
adatok helyesbítését, valamint jogában áll megtiltani vagy
egyes esetekre korlátozni személyes adatainak kezelését
(törlés, zárolás), ez azonban a Játékból történő kizárásával
járhat.
Kérelmére a Szervező Önnek közvetlenül is megküldött
részletes tájékoztatást a kezelt, illetve által a jövőben esetleg
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes
adatainak esetleges továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
A Szervezőnek a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban
kell tájékoztatást adnia. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a
folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet még nem nyújtott be a Szervezőhöz. Egyéb
esetekben a Szervező költségtérítést állapíthat meg. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése
helyesbítéshez vezetett.

Adathelyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat a Szervező
rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szervező
helyesbíti.

Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a
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jogszabályban jelzett esetekben. A Szervező a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről
Önt írásban tájékoztatja.
Jogorvoslati jog

Jogainak megsértése esetén
meghatározott feltételekkel:

Ön

a

jogszabályban

•

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.:
5., Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400), valamint

•

bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az
adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes,
de a per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható).
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