30 NAPOS ÉLETMÓD PROGRAM – RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
1. A program neve, szervezője
Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott
http://eletmod.spar.hu/ weboldalon futó 30 napos életmód program elnevezésű promócióra, az alábbi
feltételekkel.
A programhoz készült mobilapplikáció ingyenesen letölthető a Google Play és App Store áruházakból.

2. A programban részt vevő személyek
A programban részt vehet minden -internet-felhasználó - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási
vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), illetve regisztrált/Facebook profilján valós, személyazonosító
okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a részt vevő vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott,
úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag
törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog
terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.) A programban részt
vehetnek, de NEM nyerhetnek a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli
hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető
tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A felhasználó a jelen programban való részvétellel elismeri,
hogy teljes körűen megismerte a Részvételi szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a felhasználó
a Részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást
emel, a programban nem jogosult részt venni, illetve a programból automatikusan kizárásra kerül. A program
lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi szabályzat szerint történik. Amennyiben a Részvételi
szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A program leírása, menete, nyertesek
A promóció során regisztrált felhasználók egy 30 napos életmód programban vesznek részt. A programban való
részvétel önkéntes, ingyenes, a felhasználóra nézve semmilyen kötelezettséggel nem jár.

4. A Játék időtartama
A promóciós időszak 2017. szeptember 18. 00:00 órától 2017. október 17. 24:00 óráig tart.

5. Nyeremények és sorsolás
A promócióban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a felhasználók között:

fődíj: 1 db 2 fő részére, 3 éjszakára szóló voucher az Imola Hotel Platánba. A voucher tartalmazza:




















egyedi formatervezésű bútorokkal berendezett Premium szoba
bőséges büféasztalos reggeli
három fogásos, menüválasztásos vacsora
fürdőköntös bekészítése a szobába
szállodai medencék és szaunavilág használata
wellness törölköző és szauna lepedő
wifi internet korlátlan és térítésmentes használata
fedett teremgarázs használata
az egri termálfürdő és strand, üzemelő medencéinek igénybevétele a nyitva tartás függvényében (fedett
és nyitott termálvizes medencék, nyitott úszómedence, csúszdamedence, dögönyözős és élmény
medencék).
minigolf használata (minden évben júniustól szeptemberig üzemel)
kültéri fittness park
üdvözlő ital érkezéskor
személyenként egy alkalommal gyógytorna
személyenként egy alkalommal narancsos olvadó méz testmasszázs 50 percben
személyenként egy alkalommal gyógynövényes, keringésfokozó kezelés 60 percben
személyenként egy alkalommal hidromasszázs fürdő
a voucher felhasználható 2018. December 20-ig, bármely napokon, kivéve a kiemelt ünnepi időszakokat

A fődíj sorsolásában azon felhasználók vesznek részt, akik a Google Play vagy App Store áruházakból letöltötték a
SPAR 30 napos életmód program applikációt, és az applikáción keresztül regisztráltak a programba.

Tárgynyeremények: azon felhasználók között kerül kisorsolásra, akik a Google vagy App Store áruházakból
letöltötték a mobilapplikációt és regisztráltak, vagy az eletmod.spar.hu weboldalon keresztül regisztráltak a
programba, és annak promóciós időtartama alatt legalább 10 tartalmat megtekintettek. A tartalom lehet mozgás,
étrend, vagy napi extra.
A kisorsolása kerülő nyeremények:
-

5 db SMR henger
5 db jóga matrac
5 db thera band szalag
5 db ugrókötél
5 db fittball
5 db láb-kézsúly

Nagy értékű nyeremények: azon felhasználók között kerül kisorsolásra, akik a Google vagy App Store áruházakból
letöltötték a mobilapplikációt és regisztráltak, vagy az eletmod.spar.hu weboldalon keresztül regisztráltak a
programba, és annak promóciós időtartama alatt legalább 20 tartalmat megtekintettek. A tartalom lehet mozgás,
étrend, vagy napi extra.
A kisorsolása kerülő nyeremények:
-

1 db kerékpár
1 db görkorcsolya
1 db TRX

A sorsolás időpontja: 2017. október 24. 14:00.

A sorsolás software segítségével elektronikusan történik. A sorsolás nem nyilvános és közjegyző jelenlétében
történik.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
-

a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
Facebook profilján/regisztrációjába szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem
igazolható
a neki küldött üzenetre 90 napon belül nem válaszol;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott,
jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt
e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook-profil megszűnik vagy más
okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyertesek az általuk megadott magyarországi címen, postai, futárszolgálati úton, vagy személyes átvétellel kapják
kézhez a nyereményt. Ez minden esetben egyeztetésre kerül a nyertessel a kiértesítést követően. 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.

8. 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 elküldött értesítésnek vagy a nyereménynek neki fel nem
róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen / jogosulatlan részére történő kézbesítéséből, illetve annak
késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A nyeremény
elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetén SPAR kizárja a
felelősségét.
SPAR kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák,
jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.
SPAR kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a voucher átadását követően az utazásnál, a
foglalás során, az utazás alatt vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek.
SPAR nem felelős a voucherek beváltása során a választott időpont vagy utazás foglaltsága esetére. SPAR a jelen
szabályzat szerinti nyeremény voucherek átadására vállal kötelezettséget.

SPAR nem felelős a nyereménytárgyak minőségéért, a nyereménytárgyakért a gyártói vállalják a felelősséget.
SPAR nem felelős az Interfood által elkészített és kiszállított ételekért, azokért az Interfood vállalja a felelősséget.
Az Interfood-dal az alábbi elérhetőségeken lehetséges a kapcsolatfelvétel:
Telefon: 06(1) 700 4470
Fax: 06(1) 700 4477
Mobil: 06(20) 7716080
E-mail: info@interfood.hu
A mozgásokat mindenki kizárólag saját felelősségére és esetleges egészségügyi kockázatára tekintettel végezheti.
Orvosi ellenjavallat esetén nem ajánlott.

9. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során
hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket
és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a SPAR maradéktalanul betartja az Információs
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A
játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az
adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. SPAR az adatkezelést az
Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012. Jelen játék
során megadott adatok kezelője: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., adatfeldolgozó: REON Digital Kft. A SPAR
fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban
leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos
a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a
felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A
SPAR bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje
azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060 Bicske, SPAR út
0326/1 hrsz. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény,
valamint a Ptk. 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 SPAR fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse,
amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A SPAR fenntartja a jogot, hogy a játék
feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről
haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://eletmod.spar.hu/ weboldalon.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bicske, 2017. szeptember 18.

ELETMOD.SPAR.HU – ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

1. Adatvédelmi nyilatkozat
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik a
weboldalai (köztük az eletmod.spar.hu) használata során tudomására jutott személyes adatok
biztonságáról, azok biztonságos kezeléséről, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok
védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Amennyiben Ön bármely személyes adatát
eljuttatja a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-hez, ezt önként teszi, egyúttal feltétel nélküli
hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az ügylet jellege által
meghatározott adminisztrációs célból nyilvántartsa, kezelje. Az adatok céljáról az adatkezelést
megelőzően az adatot megadó személy teljes körű tájékoztatást kap. Kifejezett ez irányú
hozzájárulás esetén SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. jogosult marketing tartalmú
megkeresések eljuttatására az Ön által megadott elérhetőségre. Az adatokat az érintett írásban (a
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., 2060, Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz. címre) benyújtott –
kifejezetten erre irányuló – kérésére töröljük az adatbázisból. Az adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak esetleges megsértése esetén az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz
fordulhat jogorvoslatért. A szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg, az arra való regisztrációval a
felhasználó kijelenti, hogy a felhasználói feltételeket, illetve az adatvédelmi és jogi nyilatkozatot
megismerte és elfogadta, az ellen kifogást nem emel.

2. Jogi nyilatkozat
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. weboldalain (köztük az eletmod.spar.hu oldalon) található
összes képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt
állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. kifejezetten erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges. A SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft. bármely weboldalán megjelenő információk, adatok, feltételek
kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kizárja felelősségét
azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak
használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből,
üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve
amelyek információtovábbítási késedelem, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba, illetve
más hasonló okokból származnak. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kizárja felelősségét a
kiskorú személy általi illetve egyéb hozzájárulás, beleegyezés hiánya nélküli regisztráció miatt.

3.

Cookie-k

A SPAR oldalai az Ön azonosításának érdekében kisméretű szövegfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat)
használnak, melyek az adott oldal első felkeresésekor, a böngészőjén keresztül, számítógépére –
okostelefonjára, tabletére – kerülnek, és ott a főszabály szerint 30 napig tárolódnak.

A sütik elmentik internetes beállításait, így amikor Ön visszatér ugyanarra a honlapra – ugyanarról az
eszközről –, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, felismeri, hogy már nem először jár az
adott lapon, és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud betölteni.
Böngésző programja segítségével a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet Ön bármikor módosíthatja,
illetve meggátolhatja, de felhívjuk figyelmét, hogy sütik nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes
használni az adott weboldal minden szolgáltatását, esetleg az oldal teljes funkcionalitása nem lesz
elérhető az Ön számára.

Az oldalon használt cookie-k listája

Név

Leírás

Időtartam

_ga

A felhasználók
megkülönböztetésére szolgáló
cookie

2 év

_gat

Request rate throttling

10 perc

PHPSESSID

Az oldalon használt session
cookie.

Munkamenet

cookie_accepted

Cookie bar elfogadása.

1 év

popup_teaser

A mobilappliáció felhívásra
szolgáló cookie.

1 nap

A mobilapplikációban használt cookie-k listája
Név

Leírás

Időtartam

_ga

A felhasználók
megkülönböztetésére szolgáló
cookie

2 év

_gat

Request rate throttling

10 perc

PHPSESSID

Az oldalon használt session
cookie.

Munkamenet

Az oldalba beépített, a google analytics által használt cookie-k
Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, melynek működése során a rendszer „elemzési
sütiket” helyez el az Ön böngészőjében. A sütikben rögzített adatok és a felhasználó IP-címe a Google
USA szervereire kerülnek tárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználó
honlap-látogatási szokásait kiértékelje, azaz:
 adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel,
 ott mennyi ideig tartózkodik,




hogyan jutott oda,
mire kattintott rá.
Ezek alapján jelentéseket állít össze a honlap üzemeltetője – jelen esetben a SPAR – számára, hogy a
megrendelő megbizonyosodhasson arról, hogy az oldal megfelel-e a látogatók igényeinek, illetve azt
miként tehetné még hasznosabbá, hogyan tudna azon még változatosabb felhasználói élményt
nyújtani.
Hangsúlyozzuk, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során a SPAR nem gyűjti, és nem
tárolja felhasználóinak nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az azonosításukra, továbbá
a SPAR semmilyen körülmények között nem engedélyezi, hogy a Google ezeket saját céljaira használja,
azok kizárólag összesítő statisztikák alapjául szolgálnak.

Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy a Google Analytics jelentést készítsen weboldalunkon folytatott
tevékenységéről, kérjük, telepítse a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét, mely utasítja a
rendszert, hogy ne küldjön látogatási információt a Google számára.
A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz
tartozó súgót!

Sütik blokkolása és törlése
Amennyibe letiltani vagy törölni szeretné a weboldalunkról származó sütiket, kérjük, informálódjon az
alábbi tájékoztatásokból, attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik:
Cookie beállítás az Internet Explorer-ben
Cookie blokkolása az Internet Explorer-ben
Cookie beállítás a Firefox-ban
Cookie blokkolása a Firefox-ban
Cookie beállítás a Chrome-ban
Cookie beállítás a Safari-ban

Nyilvántartási szám: NAIH-52478/2012.
BICSKE, 2017.09.18.

