A Max Factor Vásárlói Nyereményjáték
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. Kik és hogyan vehetnek részt a játékban?
A Primőr Kozmetikai Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3., adószáma:
11094418-2-03., a továbbiakban „Szervező”) által szervezett nyereményjátékban
(továbbiakban: Játék) kizárólag azon Magyarországon állandó lakóhellyel vagy szokásos
tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy
személy (az, aki Magyarország területén az adott évben legalább 183 napot tartózkodik) vehet
részt, aki nem esik a 9. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos),
és aki a Játék időtartama alatt (2016. április 01. és 2016. június 30 (14 hét). között a
promócióban országosan résztvevő DM/Rossmann/Müller üzletlánc valamely üzletében
legalább 1 db Max Factor terméket vásárol, majd ezt követően a jelen szabályzatban
foglaltaknak megfelelően, valós adatokkal és elérhetőségekkel regisztrál a Játékra.
A Játékban való részvétel (regisztrálás a Játékra) a jelen hivatalos Részvételi- és
Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos az eredeti nyugtát, blokkot (a
továbbiakban: Blokk) vagy számlát (a továbbiakban: Számla) megőrizze, és a jelen
játékszabályban írtak szerint annak fotóját vagy szkennelt képét elküldje a
Szervezőnek/Megbízottnak a jelen szabályzatban rögzítettek szerint.
Jelen promóciós Játék során a Szervező Megbízottja: HTX Advertising & Event Kft. (1031
Budapest, Szentendrei út 216/b., a továbbiakban: Megbízott).
2. Hogyan lehet pályázni, regisztrálni?
A Játékra kizárólag elektronikus úton lehet regisztrálni. A Játékra jelentkező Játékosnak a Max
Factor termék megvásárlását követően, a Játék ideje alatt a Max Factor Make-Up Academy
oldalon (webcím: www.maxfactoracademy.hu/nyeremenyjatek) regisztrálnia kell magát a
szükséges személyes adatok megadásával.
A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni:
-

Teljes név:
E-mail cím:
Telefonszám:
Lakcím:

Minden regisztráló Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékra történő regisztrálással egyidejűleg
regisztrál a www.maxfactoracademy.hu alapoldalra is, melyről a sikeres regisztrációt követő
automatikus rendszerüzenet (e-mailt) is értesíti a regisztrálót.
A Játékra jelentkező Játékosnak, a regisztrációt követően a Max Factor termék vásárlását
igazoló adatokat (a termék megvásárlását igazoló blokk alján található 9 jegyű „AP” vagy
„APA” jelzésű kód-számát (a továbbiakban: kód), vagy Számla esetén az AP-kód helyett a
számla sorszámát (a számla teljes azonosító szám- és betűjelzését, a nyugta-, vagy
számlakibocsátó cég nevét és címét, termék vonalkódját), valamint a vásárlás pontos dátumát
(hónap, nap, óra, perc), kell megadnia, továbbá fel kell tüntetnie azt is, melyik, a promócióban
résztvevő üzletláncban (DM, Rossmann, Müller) vásárolta a terméket.
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A Szervező egy Blokkot/számlát/AP/APA kódot csak egyszer fogad el érvényesnek a Játék
ideje alatt. Azonos Blokk/számla, AP/APA kód regisztrálása esetén a Szervező csak az időben
elsőként beérkezőt fogadja el érvényes regisztrációnak. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a
beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor dokumentált
időpont értendő.
A regisztráció érvényességét, illetve érvénytelenségét a regisztrálás alkalmával megjelenített
válaszüzenet és visszaigazoló e-mail tartalmazza. A regisztráció során megadott hibás
adatokból kifolyólag keletkező hibákért, károkért a Szervező és Megbízottja nem tartozik
felelősséggel.
A Szervező azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok
érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék – Max Factor
márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve AP/APA-kód/számla sorszáma is szerepel.
A Játékos köteles a vásárlást igazoló Blokkot/Számlát a Játék teljes időtartama alatt
sértetlenül és olvasható módon megőrizni, a nyereményre való jogosultság igazolása
érdekében a Szervező Megbízottjának a nyertességről történő értesítést követő 5 napon belül
az általa megvásárolt, és a regisztrációnál megadott Max Factor termék megfelelő üzletben
történt vásárlását igazoló Blokk, vagy Számla fotóját, vagy szkennelt másolatát megküldeni,
mert a regisztráló Játékos csak ebben az esetben jogosult a nyereményre. Amennyiben
Játékos a kisorolása esetén a Blokkot/számlát nem tudja látható és olvasható formában
megküldeni, vagy az általa beküldött anyagok olvashatatlanok, sérültek, úgy nyereményére
nem jogosult, helyére automatikusan a sorsoláskor kisorsolt soron következő tartaléknyertes
lép.
3. A Játék időtartama, valamint a beérkezési határidők
A Játék 2016. április 01. 00:00 perctől 2016. június 30. (14 hét) 23:59 percig tart.
A Játékos úgy regisztrálhat a Játékra, hogy regisztrációja legkésőbb 2016. június 30. napjáig
24:00 órájáig beérkezzen a 2. pontban leírtak szerint.
A 2016. április 01. napja előtti, illetve 2016. június 30. napja utáni vásárlások kapcsán
beérkezett regisztrációkat a Szervező nem fogadja el érvényesként.
A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező regisztrációk vesznek részt.
4. Nyeremények
A Játék időtartama alatt az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
 Naponta: 1 db Max Factor sminkkiegészítő/sminkeszköz (mindösszesen 91 db)
 Hetente: 1 db MaxFactor neszesszer (mindösszesen 13 db)
A neszesszer tartalma:
- 1 db Max Factor Miracle Match alapozó – a nyertessel egyeztetjük a pontos színét az
alapozónak,
- 1 db Max Factor ecset,
- 1 db Max Factor Voluptuous szempillaspirál
- 1 db Max Factor Rubyred rúzs
 Fődíj: mindösszesen 3 db, személyre szóló sminktanácsadás a Max Factor
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sminkmesterétől, Szűcs Adrienntől. A sminktanácsadás a nyertessel előre leegyeztetett
időpontban történik, legkésőbb 2016. szeptember 30. napjáig.
A Fődíjak az alábbiak szerint kerülnek kisorsolásra:
1 db fődíj a Müller vásárlói közül, 1 db a DM vásárlói közül, 1 db a Rossmann vásárlói közül
kerül kisorsolásra.
5. Nyereménysorsolás módja, a sorsolás időpontjai és a nyeremények átadása
5.1 A nyereménysorsolás módja és időpontja
Mind a napi, mind a heti nyeremények tekintetében az ún. nyerő pillanat kerül előzetesen
kisorsolásra, és azon Játékos lesz ezen napi és heti nyeremények esetében a nyertes
Játékos, aki a nyerő pillanathoz (időponthoz) legközelebbi időpontban érvényesen tölti fel a
kódját és a vásárlás adatait.
A nyerő pillanatok előzetes kisorsolásának ideje:
- naponta 1 nyertes - nyerő pillanat sorsolásának időpontja: 2016. március 29. kedd,
10:30 óra
- hetente 1 nyertes - nyerő pillanat sorsolásának időpontja: 2016. március 29. kedd
10:00 óra
A nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.
A Játék végén a 3 db fődíj (1db DM, 1 db Rossmann, 1 db Müllerben vásárló) kerül
kisorsolásra, melynek időpont: 2016. július 4. hétfő 10:00
A nyertesek sorsolása számítógép segítségével történik a fenti időpontban közjegyző
jelenlétében, a Megbízott címén (HTX Advertising & Event Kft., 1031 Budapest, Szentendrei út
216/b.). A nyertes Játékosok kisorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő
számítógépes program segítségével a Szervező és a Megbízott alkalmazottai közül
kiválasztott sorsoló bizottság előtt, közjegyző jelenlétében történik.
Megbízott a beérkezett regisztrációkat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen
Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő
regisztrációk érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. Amennyiben a
Szervező vagy a Megbízott tudomására jut, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak ellenére
valamely regisztráció a Szervezőnek vagy Megbízottnak nem felróhatóan mégis részt vett a
Játékban, a Szervező az érvénytelenül regisztráló vagy kizárásra kerülő Játékostól az
esetlegesen már átadott nyereményt visszakövetelheti.
Minden nyerteshez 2 tartaléknyertes tartozik. A tartaléknyertes mindig a kisorsolt nyerő
időponthoz következő legközelebbi kódfeltöltő lesz. Amennyiben az első tartaléknyertes sem
jogosult a nyereményre, úgy a soron következő legközelebbi kódfeltöltő válik jogosulttá a
nyereményre. 3. tartaléknyertest nem sorsolunk ki.
Egy nyertes vagy soron következő tartaléknyertes akkor nem válik jogosulttá a nyereményre,
amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes személye vagy
regisztrációja nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és/vagy alaki feltételeknek, s
így kizárásra kerül, vagy határidőben nem nyilatkozik, illetve ha a vásárlást igazoló, kisorsolt
nyertes Blokk/számla eredeti példányával nem rendelkezik vagy az általa megküldött anyagok
olvashatatlanok, vagy azt nem tudja elküldeni, valamint, ha a nyertes Játékos a
nyereményéről önkéntesen, írásban lemond.
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5.2. A nyertesek értesítése, a nyeremények átadása
A sorsolás eredményéről Szervező Megbízottja a sorsolást követő 5 napon belül e-mailben,
írásban értesít a nyertes Játékosokat. A regisztráció során megadott hibás adatokból
kifolyólag keletkező hibákért, károkért a Szervező és Megbízottja nem tartozik felelősséggel.
Ezt követően a nyertes Játékos a nyereményére kizárólag abban az esetben jogosult,
amennyiben a nyertességéről történő értesítést követő 5 napon belül az általa megvásárolt, és
a regisztrációnál megadott Max Factor termék megfelelő üzletben történt vásárlását igazoló
Blokk, vagy Számla fotóját, vagy szkennelt másolatát – amelyen minden adatnak jól
láthatónak és olvashatónak kell lennie – a maxfactor@humantelex.hu e-mail címre sikeresen
és igazolhatóan elküldi. A nyertes kizárólag ezt követően jogosult a nyereményre, melyet a
Szervező Megbízottja – a beküldött Blokk/Számla képének a megvizsgálását és
érvényességének megállapítását követően – postai úton juttat el a nyerteshez a sorsolást
követő 30 napon belül..
A Szervező a sorsolások eredményét a www.maxfactoracademy.hu/nyeremenyjatek
weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme
(csak település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő
regisztrálással kifejezetten hozzájárul.
A fődíjak nyerteseinek a Szervező/Megbízott a nyereményre jogosultság megállapítását
követően vouchert postáz ki, amelyen feltüntetésre kerül az a telefonszám, amelyen a
tanácsadás pontos időpontja egyeztetésre kerül.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve Szervező Megbízottjával
annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a sorsolást követő maximum 30 napon
belül sor kerüljön. A Szervező a főnyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül
tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a
Játékosra nézve jogvesztő.
A Játékos téves adatszolgáltatásából, hiányos vagy hibás pályázatából eredően a Szervezőt
és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező a nyeremények tekintetében sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal, a
nyertes Játékos ilyen igényét a Nyeremény szolgáltatójával, gyártójával, fogalmazójával
szemben érvényesítheti.
6. Adózás
A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt
a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési
kötelezettség nem terheli.
7. A Játék lebonyolítása
A Játék informatikai hátterét, valamint lebonyolítását a HTX Advertising & Event Kft., mint a
Szervező Megbízottja (1031 Budapest, Szentendrei út 216/b.) végzi
A Játékkal kapcsolatban kérdések az maxfactor@humantelex.hu e-mail címre küldhetők.
A Szervező, a Szervező Megbízottja kizárja valamennyi felelősségét, továbbá kizár
mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játékban való részvétel során, a
Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem
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értve az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg
szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosban felmerülő károkért való
felelősséget.
Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn, illetve a Szervező Megbízottján kívül álló okból a
szolgáltatás nem használható. A részvételi feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul
veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
minden olyan, a Szervezőn illetve a Szervező Megbízottján kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák. A rendszer hibájából eredő sikertelen
regisztrációk az maxfactor@humantelex.hu email címen jelezhetőek. A Szervező, illetve
Megbízottja nem vállal felelősséget azért, ha a Játékosnak a Játékban való részvétele bármely
tőle független okból kifolyólag hiúsul meg.
8. Adatvédelem
A 2. pontban írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok
pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;


a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, egyben hozzájárul ezen
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve
későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli
korlátozás és külön díjazás nélkül;



adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználja, továbbá, hogy
azokat az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;



a megadott személyes adatokat a szervező direkt marketing célból kezelje a Játék
időtartamát követően is.

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart.
Azzal, hogy a Játékos a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó pályázatát
megadja és a weboldalon történő regisztráció esetén a „részvételi és adatkezelési
szabályzat”-ot elfogadja, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a szervező direkt
marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk
kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék
lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenységével összefüggésben, a kutatás és
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.
törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben
felhasználja. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a
szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni
kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön részére az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a Játékos, aki
nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címen: Primőr
Kozmetikai Kft. (fióktelep: 1077 Budapest, Király utca 35-37.)
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A Szervező megbízásából az adatfeldolgozást a HTX Advertising & Event Kft. végzi. A
megadott személyes adatok kezelője a Szervező.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy az
itt megadott elérhetőségek bármelyikén kérje adatai törölését vagy helyesbítését.
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).
A Játék adatkezelési azonosítója: NAIH-75939/2014.
9. A Játék egyéb feltételei
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult.
A Játékkal kapcsolatos információk, és a Részvételi és Játékszabályzat megtalálható a
www.maxfactoracademy.hu/nyeremenyjatek internetes oldalon.
A Játékból ki vannak zárva a Primőr Kozmetikai Kft. és a HTX Advertising & Event Kft.
alkalmazottai, és megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők,
értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék
fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából
azt,
aki
bármely,
a
Szervező
által
szervezett
promócióban
csalást/hamisítást/visszaélést követ el.
A Szervező és Megbízottja a Játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen a Játékkal
kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal
kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás
időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A
Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a
Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással
megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy
teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani
kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Megbízottnak okoztak.
A Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a
Játék feltételeit. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi és Játékszabályzatban
foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt módosítsa vagy
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megszűntesse. A Részvételi és Játékszabályzatban tett módosításait, illetve a Játék esetleges
megszűntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán.
Budapest, 2016. március. 28.

Primőr Kozmetikai Kft.
Szervező
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