Cimsec Hűségprogram akció hivatalos játékszabálya
1. Az akció szervezője
A Cimsec Hűségprogram akció (a továbbiakban „Akció”) szervezője a Henkel Magyarország Kft.
(székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6., a továbbiakban: „Szervező”)
2. Az Akcióban résztvevő személyek
Az Akcióban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel rendelkező, Henkel terméket forgalmazó
kiskereskedés (kiskereskedésnek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 2. §
13. pontja szerint kiskereskedelmi tevékenységet folytató jogalany), továbbiakban: Kiskereskedés
Az Akcióból ki vannak zárva:
•

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b)
pontjában meghatározott hozzátartozói illetve azok érdekeltségi körében működő Kiskereskedések;

•

az Akció lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói,
valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. §
b) pontjában meghatározott hozzátartozói illetve azok érdekeltségi körében működő
Kiskereskedések;

•

Az Akcióban nagykereskedések nem vehetnek részt. (Nagykereskedések azon személyek, akik a
Kertv. 2. § 18. pontja alapján nagykereskedelmi tevékenységet folytatnak).

A résztvevők a részvétellel elfogadják a jelen játékszabályt.
3. Az Akció időtartama
Az akció 2017. július 1-től 2017. december 31-ig tart.
4. Az Akció menete
Vásároljon 2017. július 1- 2017. december 31. között az Akcióban résztvevő Kiskereskedés a Szervező
által forgalomba hozott, lent felsorolt Cimsec termékeket minimum ugyanakkora értékben, mint 2016.
ugyanezen időszakában, de – amennyiben ez a vásárlási érték nem éri el a 100 000 Forintot, akkor –
legkevesebb nettó 100.000 Ft értékben.
Az akcióban résztvevő Cimsec termékek:
Cimsec Prémium színes fugázó 1-8 mm
Cimsec Pr. Széles fugázó 2-20 mm
Cimsec Prémium nagyszilárdságú fugázó 2-30 mm
Cimsec Naturstein Márvány és gránit fugázó 1-8 mm
Cimsec Prémium Fugenflex
Cimsec Fugenflex MS
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Azon Kiskereskedés, amely fenti feltételeknek megfelel, a 2017. július 1- 2017. december 31 közötti
időszakban történt Cimsec vásárlásainak 5%-át vásárlási utalvány formájában visszakapja.
5. Jelentkezés és a vásárlási utalványra való jogosultság igazolása
Az Akcióban való részvételhez elsőként regisztrálni kell a jelen szabályzat mellékletében szereplő
regisztrációs lappal. A regisztrációs lap kétféleképpen adható le: postai úton a Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág részére 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. címre, illetve személyesen
Szervező kereskedelmi képviselője részére. A regisztrációs lapot legkésőbb a Jelentkezéssel együtt kell
eljuttatni Szervező részére.
Ezt követően a Kiskereskedés töltse ki a kereskedelmi képviselőtől kapott erre a célra szolgáló szórólapot
majd juttassa el egyben a következő iratokat a Szervezőhöz 2018. január 15-ig (Jelentkezés):
•

kitöltött szórólap

•

az akciós időszakban (2017. július 1-től 2017. december 31-ig) történt Cimsec vásárlásokról szóló
számlámásolatok

•

2016. ugyanezen időszakában történt Cimsec vásárlásokról szóló számlámásolatok

A Jelentkezés kétféleképpen adható le: postai úton a Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák
Üzletág részére 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. címre, illetve személyesen Szervező kereskedelmi
képviselője részére.
Kiskereskedés a vásárlás igazolásául szolgáló számlamásolatokat akként küldi meg, hogy azokon az
akcióval nem érintett vásárlások teljes egészében kitakarásra kerüljenek. Szervező csak az így előkészített
számlamásolatokat tudja figyelembe venni, egyéb esetben azokat megsemmisíti.
Kiskereskedés szavatolja továbbá, hogy a számlamásolatok megküldésével üzleti titkot nem sért, a
számlamásolatok kiadásához az érintett kereskedő partnere hozzájárult.
Postai úton történt Jelentkezés esetén Szervező az utolsó határnapon postára adott Jelentkezéseket
határidőben történtnek tekinti, amennyiben a küldemény 2018. január 25-ig megérkezik.
A Jelentkezések beérkezését követően Szervező ellenőrzi a jelentkezéseket és számlamásolatokat.
Vásárlási utalványra abban az esetben jogosult a Kiskereskedés, amennyiben a megküldött Jelentkezés
alkalmas az Akció 4. pontjában írt feltételeknek való megfelelés igazolására.
A vásárlási utalványok az akciós időszak kiértékelését követően, várhatóan 2018. február végéig kerülnek
kiküldésre.
6. Adatvédelmi rendelkezések a személyes adatokra vonatkozóan
•

A résztvevők az Akcióban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező
és megbízottai díjmentesen és jogszerűen felhasználják a résztvevők személyes adatait (pl., név,
cím, telefonszám, stb.) a jelen Akció lebonyolítása céljára.

•

Fenti adatokat, amennyiben ehhez a Kiskereskedő külön hozzájárult Szervező direkt
marketingtevékenység céljára is felhasználja.

•

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart azaz az Akció lebonyolítását követő 6
(hat) hónapig, illetve a résztvevő esetleges törlés iránti kérelmének kézhezvételéig tart. Az
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adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi. A Szervező harmadik személynek
a személyes adatokat nem adja át.
•

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy
Bírósághoz fordulhat.

•

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63781.

•

Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a
résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint
kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: Henkel Magyarország Kft., 1113, Budapest,
Dávid Ferenc utca 6.; henkel.ragaszto@henkel.com) Személyes adatok törlésére irányuló kérés
esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból.

7. Vegyes rendelkezések
•

Az utalványok pénzre nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak.

•

Az ajándékutalványok az utalványon szereplő címen és időpontig beválthatóak.

•

Szervező nem vállal felelősséget a Kiskereskedés által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
okozott következményekért.

•

Szervező kizárja felelősségét a promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

•

Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen Akciót megváltoztassa vagy
visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a www.cimsec.hu honlapon közzéteszi.

•

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről bármilyen
manipulációt, illetve az Akció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő
magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a résztvevőt azonnali
hatállyal kizárja a Hűségprogramból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a résztvevő kizárása miatt, a
Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt
érvényesíteni.

Henkel Magyarország Kft.
Szervező
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Melléklet
REGISZTRÁCIÓS LAP*
A Cimsec Hűségprogram akció játékszabályait elfogadom és az akcióban rész kívánok venni:
-

Cégnév: …………………………………………………………………………………....

-

Telephely: ………………………………………………………………………………....

-

E-mail cím: ………………………………………………………………………………..

-

Telefonszám: ………………………………………………………………………………

-

2016.07.01-12.31. közötti időszakban történt Cimsec vásárlások értéke:……………..

-

2017.07.01 - 12.31. közötti időszakra tervezett Cimsec vásárlások értéke:……………

-

Kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………………..

-

Kapcsolattartó e-mail címe: ……………………………………………………………..

-

Kapcsolattartó telefonszáma: …………………………………………………………...

-

Henkel képviselő neve: …………………………………………………………………..

Részletek és hűségprogram szabályzat elérhető a www.cimsec.hu oldalon.
A résztvevő a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a
Szervező, Henkel Magyarország Kft. a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje.
 Kérjük, tegyen X jelet, amennyiben hozzájárul, hogy személyes adatait a későbbiekben a
Szervező, termékeivel kapcsolatos direkt marketing anyagok küldésére felhasználja. A
részletes adatvédelmi tájékozató a hűségprogram szabályzatban olvasható (www.cimsec.hu).

Kelt: 2017. …………………………

…………………………………………….
Cégszerű aláírás
*A regisztrációs lap kétféleképpen adható le: postai úton a Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág részére
1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. címre, illetve személyesen Szervező kereskedelmi képviselője részére. A regisztrációs lapot
legkésőbb a Jelentkezéssel együtt kell eljuttatni Szervező részére.
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