„Megújult a Váci utcai üzletünk” – Nyereményjáték
Szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató
Kérjük, olvassa el figyelmesen a L'OCCITANE Central Europe s.r.o.
Magyarországi Fióktelepe szervezésében megrendezett nyereményjáték
részvételi feltételeit.
1. A Szervező, a Nyereményjáték és a Játékosok
A L'OCCITANE Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
(székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., cégjegyzékszáma: 01-17-000343),
továbbiakban: a Szervező) által szervezett „Megújult a Váci utcai üzletünk”
elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: a Nyereményjáték) kizárólag a
jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 2. pontjában foglalt
feltételeknek megfelelő személyek (továbbiakban: a Játékosok) vehetnek
részt.
A Nyereményjátékban való részvétel a Szabályzat automatikus elfogadását
jelenti.
2. A részvételre való alkalmasság
A Nyereményjátékban bármely természetes személy részt vehet, aki
teljesíti az alábbi együttes feltételeket:
(i)
(ii)
(iii)

2017. július 6-9-ig bármilyen terméket vásárol a Szervező 1052
Budapest, Váci utca 11/b. szám alatt lévő üzletében és
jelzi, hogy részt kíván venni a Nyereményjátékban, továbbá
hozzájárul a Szabályzatban meghatározott személyes adatainak
kezeléséhez, és
már a Szervező Provence Beauty Clubjának tagja, vagy a
vásárláskor kezdeményezi a Provence Beauty Club tagjai közé
történő felvételét és elfogadja a tagsági feltételeket.

Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi. Téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A Nyereményjátékból ki van zárva a Szervező, valamint a Szervezővel,
illetve a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb harmadik
személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1)
bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói.
A jelen Szabályzatban foglalt feltételeket nem, vagy hiányosan teljesítők a
Nyereményjátékban nem vehetnek részt, ajándékra nem jogosultak.

3. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2017. július 6-9-ig tart. A Szervező fenntartja magának a
jogot, hogy a Nyereményjátékot annak kezdetét megelőzően vagy annak
tartama alatt bármikor visszavonja, vagy megváltoztassa annak feltételeit.
4. A Nyereményjáték menete
A Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező rögzíti azon vásárlók
adatait, akik megfelelnek a Nyereményjáték feltételeinek. Ezen Játékosok a
Nyereményjáték végén automatikusan részt vesznek egy sorsoláson.
A Játékos a vásárlásának értékétől, illetve mennyiségétől függetlenül
egyszer kerül rögzítésre a Nyereményjáték listájára, a vásárlások összege,
illetve száma nincs befolyással a nyerési esélyre.
A Játékosok a vásárláskor, illetve a Játékban történő részvétel érdekében
nem kapnak sorsjegyet vagy azzal egyenértékű jegyet, kupont, utalványt
vagy bármilyen más dokumentumot, sőt, még a vásárláskor kapott számlát
sem szükséges megőrizniük.
5. A sorsolás menete, időpontja
A Szervező 2017. július 11. napján 10.00-11.00 óra között a 1052 Budapest
Deák Ferenc utca 15. (Deák Palota Irodaház II. emelet) számú telephelyén
sorsolja ki a Játék nyerteseit. A sorsolásra a Szervező 3 munkavállalója
mint tanúk előtt kerül sor.
A sorsoláson három nyertes és három pótnyertes kerül kisorsolásra. A
pótnyerteseknek a Szervező kizárólag a következő bekezdésben
meghatározott esetben küld értesítést, a sorsolást követően nem.
A nyerteseket a megadott elérhetőségein (e-mail cím, illetve telefonszám)
értesítjük. Az első értesítésre a sorsolás napján kerül sor, amennyiben a
nyerteseket telefonon nem érjük el, illetve az e-mail értesítésre nem
jelentkeznek, úgy 30 napon belül az értesítést még egyszer megkíséreljük.
A nyertesek a nyereményért telefonon a +36 30/ 993 8527 telefonszámon,
e-mailen pedig a hu.office@loccitane.com e-mail címre küldött üzenettel
jelentkezhetnek.
Amennyiben a nyertes 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, úgy
a sorsolást követő 31. napon a helyébe a számának megfelelő pótnyertes
lép (1. helyezett helyére az 1. számú pótnyertes, a 2. helyezett helyére a 2.
számú pótnyertes, a 3. helyezett helyére a 3. számú pótnyertes).
Késedelmes jelentkezés esetén igazolásnak helye nincs, ebben az esetben

a nyertes később semmilyen igényt nem támaszthat a Szervezővel vagy a
pótnyertessel szemben.
A pótnyertes értesítése a megadott elérhetőségein történik, neki az első
értesítés megkísérlését követően 30 napja van arra, hogy a fenti
elérhetőségeken jelentkezzen a Szervezőnél a nyereményért. Amennyiben
a pótnyertes sem jelentkezik a Szervezőnél a nyereményért az arra nyitva
álló határidő alatt, úgy a Szervező a nyereményt saját döntése alapján
használja fel vagy vonja vissza. Késedelmes jelentkezés esetén
igazolásnak helye nincs, ebben az esetben a pótnyertes később semmilyen
igényt nem támaszthat a Szervezővel szemben.
6. A nyeremények
Első helyezett nyeremény: egy 2 személyre szóló repülőjegy Marseille-be
az Air France jóvoltából.
A jegyek Budapestről Marseille-be történő oda-vissza utazásra, a turista
osztályra szólnak.
A jegy felhasználási határideje: 2018 május 31.
Az utazásból kizárt időszakok:
 2017

június 15 - augusztus 20.
 2017 december 20 - 2018 január 1.
 2018 március 15-18.
 2018 március 30 - április 2.
 2018 április 28 - május 1.
 2018 május 19-21.
A jegyeket terhelő adókat és illetékeket az AIR FRANCE-KLM fizeti.
További
információért
és
helyfoglalásért
az anjakab@airfrance.fr email címre.

kérjük,

írjon

Második helyezett nyereménye: Voucher egy 2 személyre, 2 éjszakára
szóló wellness pihenésre a Villa Vitae Balatonfüred boutique hotel
jóvoltából
A vouchert beváltására a szálloda mindenkori foglaltsága függvényében, az
alábbi kiemelt időszakok és ünnepek kivételével lehet felhasználni:

 őszi

szünet (10.27 – 11.06)
 a 10.23.-i hétvége (10.21-23),
 a halottak napja (11.01)
 a téli időszak (12.22 -01.02)
 a tavaszi szünetet (03.29 – 04.03).
A voucher 2 főre, 2 éjszakára szól, hétköznap beváltható, a hétvége
feláras: 10.000 Ft/szoba/éj
A vouchert felhasználható: 2017. december 31.
A voucher felhasználását megelőzően legalább 1 héttel korábban értesíteni
kell a szállodát.
A voucher magában foglalja a nyeremény felhasználásának esetére
fizetendő idegenforgalmi adót is.
Harmadik helyezett nyereménye Egy 50 000 Ft értékű L’OCCITANE
ajándékcsomag.
Az ajándékcsomag tartalma:
300ml-es Aromakológia Helyreállító Sampon,
 egy 150ml-es Shea Vajas Kézkrém,
 egy 50ml-es Immortelle Precious Arckrém,
 egy 250ml-es Mandula Tusfürdőolaj,
 egy 100ml-es Verbéna Edt és
 egy 100g-os Shea Vajas Tejes Szappan.
 Egy

Az ajándékcsomagot a Szervező állítja össze, annak tartalma nem
módosítható, a nyertes ezt tudomásul veszi. Az ajándékcsomag tartalmát a
Szervező bármikor módosíthatja, azzal, hogy vállalja, hogy annak értéke
eléri az 50.000,- Ft összeget.
Valamennyi nyeremény után fizetendő adót és illetékeket a Szervező
vállalja megfizetni.
A nyeremények átadása a Szervező által megjelölt helyen, a Szervező
székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történik.
7. Felelősség, a Szabályzat módosítása

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt
vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért,
hiányosságokért, hibás működésért, a Nyereményjáték során bekövetkezett
vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, esetleges
elírásokért és nyomdai hibákért, ide nem értve a szándékosan okozott, a
vásárlónál felmerülő károkért való felelősséget.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát
a Nyereményjátékot kiegészítse, vagy módosítsa, indokolt esetben a
Szabályzatot visszamenőleges hatállyal megváltoztassa.
8. Személyes adatok kezelése és védelme
A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel, és nevének és e-mail
címének (és amennyiben megadta, úgy telefonszámának) megadásával
feltétel nélkül beleegyezik, hogy teljes nevét és e-mail címét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, rendelkezéseinek megtartása mellett a Szervező a kezelje.
A teljes névre vonatkozó adatkezelés célja, hogy a Szervező a
Nyereményjáték szabályait biztosítani tudja, az e-mail címnek, illetve a
telefonszámnak megadásának célja, hogy a Szervező értesíteni tudja a
Játékost, amennyiben a sorsolás alapján nyertessé válik.
9. Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelő a L'OCCITANE Central Europe s.r.o. Magyarországi
Fióktelepe.
A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékos nevét és e-mail
címét, és amennyiben azt megadta, úgy telefonszámát kezeli. Az
adatkezelés
bejelentésre
került
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba,
az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-122912/2017.
A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos tudomásul veszi és
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a
Szervező a Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez kezelje.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos
előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az
esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A Szervező az adatokat biztonságos, tűzfallal védett szerveren tárolja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat a Szervező a 2017.
július 11. napjáig kezeli a Nyereményjáték feltételeinek biztosítása céljából,
ezt követően a megadott adatokat helyreállíthatatlanul törli, kivéve a
nyertesek és pótnyertesek adatait. A Szervező a nyertesek és pótnyertesek
adatait a velük történő kapcsolattartás érdekében a nyeremény átadásáig
kezeli.
A nyertesek adatait a szervező a nyeremény átadásáig kezeli, illetve
amennyiben a nyertes nem jelentkezik a nyereményért, úgy a sorsolást
követő 31. napon törli.
A pótnyertesek adatait a Szervező a nyereménynek a nyertes részére
történő átadásával törli, illetve amennyiben a nyertes nem jelentkezik a
nyereményért, úgy a pótnyertesek adatait a nyeremény pótnyertesek
részére történő átadásáig kezeli. Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik
a nyereményért a rendelkezésre álló 30 napon belül, úgy a Szervező
pótnyertesek
személyes
adatait
a
31.
napon
törli.
A Játékosok adatainak törlése nem jelenti a Játékosok adatainak Provence
Beauty Clubból volt történő törlését, az ehhez történt hozzájárulását a
Játékosnak külön kell kérnie.
A Játékosok jogai
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
amennyiben a személyes adataik kezelésére kerül sor, úgy tájékoztatást
kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérje azok törlését vagy
helyesbítését a Hu.OFFICE@loccitane.com e-mail címen.
A Szervező a törlési/módosítási igény beérkezésétől számított 15 napon
belül törli/módosítja az adatokat.
Amennyiben a Játékos kérelme a Szervező által elutasításra kerül, úgy az
elutasítással szemben az érintett az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. alapján jogosult a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
L'OCCITANE Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
Budapest, 2017. június ...

