
Én és a sport gyermekrajz pályázat – 2016.08.11-31. 

Részvételi Feltételek 

 

Az Auchan Magyarország Kft. rajzpályázatot hirdet, Én és a sport jeligével, 2016.08.11-31. 

között óvodás vagy általános iskoláskorú gyermekek részére. 

Az elkészült rajzokat a pályázat időtartama alatt a bajnokikalandok.auchan.hu  weboldalra kell 

feltölteni a korcsoportban: 

3-6 éves 

6-10 éves  

10-14 éves 

A játék lebonyolítója az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040, Budaörs, Sport u.2-4.), 

továbbiakban a Szervező. 

A játékban azok a személyek vesznek, akik feltöltenek egy rajzot a megadott témakörben 2016. 

augusztus 11. 10.00 óra és 2016. augusztus 31. 18.00 óra között, továbbiakban Játékos(ok). 

Egy Játékos 1 korcsoportba maximum 2 rajzot tölthet fel, és egy pályázó a pályázat ideje alatt 

maximum 3 rajzot tölthet fel. Kizárólag a megadott témában készült rajzok vesznek részt a 

pályázaton. A megadott témában készült rajz bármilyen technikával készülhet. A benyújtott 

pályázatok előzetes cenzúrázás után láthatóak lesznek a weboldalon is korcsoportonként, a 

pályázó keresztnevének megjelenítésével. 

 

A benyújtott és érvényes pályázatok között szeptember 5-én sorsolás útján kerül ki 

korcsoportonként a 3 nyertes. Nyereményük egyenként egy-egy darab 15.000 Ft értékű 

ajándékcsomag, mely rajz-, és sportszereket tartalmaz. Korcsoportonként 1-1 tartalék nyertes 

kerül kisorsolásra.   

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a nyertes játékosokat a pályázat 

benyújtásakor regisztrált e-mail címen. Amennyiben a kétszeri e-mailes megkeresésre sem 

sikerül a kapcsolatfelvétel a nyertessel, a második e-mailen történő értesítés kiküldésétől 

számított 8 napon a tartaléknyertes kerül bevonásra. A 8 napos határidő lejárta előtt Szervező 

egy alkalommal telefonon is megpróbálja elérni a nyertes Játékost. 

A nyeremény átadása és átvétele akként történik, hogy a nyertes az előzetesen egyeztetett 

időpontban befárad az általa megjelölt Auchan áruházba átvenni a nyereményét, melyet átadás-

átvételi bizonylattal igazolunk. A nyeremény átvétele a kiskorú pályázó törvényes 

képviselőjének jelenlétében történhet. 

Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére úgy a nyertes elveszti a 

nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes, válik nyertessé és 

kiértesítésre kerül.  

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 

nyeremény átadása a sorsolását követő 90 napon belül megtörténjen, figyelemmel a 

szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 17.§ (3) bekezdésének 



megfelelően.  Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz 

eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező 

felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen 

határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak 

elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.  

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes 

képviselője jogosult, amennyiben a nyertes megfelelt a játékszabályzatban foglalt feltételeknek. 

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának 

kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és 

nem vitatható. 

A nyereményeket az Auchan Magyarország Kft. biztosítja. A nyertesek neve 2016. szeptember 

15-től a www.auchan.hu oldalon is olvashatják. 

A Játékos a rajz feltöltésével feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és 

lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) Auchan Magyarország Kft. nyilvánosságra 

hozza. A nyeremény pénzre, más dologra nem átváltható.  

A Játékos pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a feltöltött rajz saját vagy az általa törvényesen 

képviselt kiskorú személy saját alkotása, illetve amennyiben nem saját alkotása, a Játékos 

szavatolja, hogy jogosult az Auchan Magyarország Kft. részére a rajz felhasználását 

engedélyezni. A Játékos továbbá szavatolja, hogy a rajzzal kapcsolatban nem áll fenn, illetve 

nem fog fennállni harmadik személynek olyan joga, vagy nem fűződik hozzá olyan jogos 

érdeke, amely a játékban történő részvételt, illetve a rajz Auchan által történő felhasználását 

gátolná vagy megakadályozná. Az előbbi feltételek nem teljesülése esetén az érintett pályázat 

érvénytelen, díjazott pályázat esetén a díj visszaszolgáltatási kötelezettségét vonja maga után 

és az Auchan Magyarország Kft.-vel szemben támasztott igényekért kizárólag a résztvevő felel. 

A rajz online feltöltésével a Játékos a jelen dokumentumban foglalt feltételekkel engedélyezi 

az Auchan Magyarország Kft. részére a rajz interneten történő hozzáférhetővé tételét. 

A feltöltött rajzok megjelenéséért az Auchan Magyarország Kft. nem kötelezhető jogdíj 

megfizetésére. Így a rajzot feltöltő Játékos kijelenti, hogy semmilyen jogdíjköveteléssel nem él 

és harmadik személynek esetleges fennálló jogdíjköveteléséért helytáll. Az Auchan 

Magyarország Kft. a nyertes rajzokat a www.auchan.hu honlapon és Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/AuchanMagyarorszag/) közzéteheti. Az interneten nyilvánosságra 

hozott, nyertes rajzok estében az Auchan Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a alapján, erre irányuló 

igény esetén a jogsértő tartalmat honlapjáról haladéktalanul eltávolítsa.  A Játékos, illetve a 

kiskorú törvényes képviselője hozzájárul a saját és a kiskorú személyes adatainak a pályázaton 

való részvétel keretein belül történő és szükséges mértékű kezeléséhez. 

Adók és közterhek: 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a 

Szervező vállalja.  

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei a nyertest terhelik. 

 

http://www.auchan.hu/
http://www.auchan.hu/
https://www.facebook.com/AuchanMagyarorszag/


Információ a Játékról: 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: 

www.auchan.hu/jatekszabalyzatok, továbbá az Auchan áruház vevőszolgálatán. 

A Játék az akciós újságokban, sajtótermékben, interneten, Facebookon, hírlevélben kerül 

meghirdetésre. 

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:  

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi 

kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a Játékos 

neve, lakóhelyének irányítószáma, e-mail címe és telefonszáma, továbbá a nyertes Játékosok 

esetében az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges 

további adatok.  

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják 

a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:  

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes 

hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban 

részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg, 

Adataik feldolgozását a Szervező végzi, 

A Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok által megadott adatokat a Játék lebonyolítása 

és dokumentálása céljára; 

A kisorsolt Játékosok adatait, a nevüknek, kizárólag a lakhelyük irányítószámának 

feltüntetésével a Szervező a sorsolásokat követő naptól nyilvánosságra hozhatja a 

www.auchan.hu/nyerteseink weboldalon.  Ezen kisorsolt Játékosok akkor válnak nyertesekké, 

amennyiben a jelen játékszabály 7. pontjának megfelelően teljesítik az abban foglalt 

kötelezettségeiket. 

Nyeremény átvételével külön nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és 

együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb 

marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereményátvétellel 

kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele.   

Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező a 

Játék lezárását követően megsemmisít, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. 

A Szervező a Játékosok személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) addig kezelik, míg az 

adatkezelés célja megszűnik.  

A Játékos az Adatvédelmi Törvényben meghatározott módon és esetekben az Auchan 

Magyarország Kft, (2040 Budaörs Sport u. 2-4, Marketing osztály) postacímére küldött 

nyilatkozattal, vagy az Auchan áruházak vevőszolgálatain, vagy info centerében, adatvédelmi 

kérelem megjelöléssel, kérelmezheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, zárolását, 

illetőleg a kezelt személyes adatairól a 2011. CXII. számú törvényben foglaltaknak megfelelően 

tájékoztatást kérhet. 



Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik 

személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott 

eseteket. 

Az Auchan Magyarország Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos 

jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a 

jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) tartalmazza, 

amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok 

kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, 

akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás 

nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt az info@auchan.hu e-mail címen, 

adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a 

törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja 

biztosítani a Játékos részvételét. 

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a 

tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon 

belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A Játékos az Info. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság 

előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

Egyebek: 

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.  

A Játékban a Játékos által használt e-mail cím és telefonszám valódisága a Játékos felelőssége, 

ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból 

való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A 

játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget 

vállal.  

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről 

bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt 

sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali 

hatállyal kizárja a Játékból. 

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím 

megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, 

a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók 

használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező 

mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. 

Szervező kizár minden kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hiányosságaiból, a 

Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért. 

mailto:info@auchan.hu


A Szervező levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell 

tekinteni. 

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és 

működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik 

felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető 

vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy 

elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy 

annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 

A Játék Szervezője a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat. 

Budaörs, 2016. augusztus 11. 

Auchan Magyarország Kft. 

 


