A Henkel Magyarország Kft. által szervezett
„Cimsec Hűségpromóció akció” hivatalos játékszabálya
1. Az Akció elnevezése, szervezője
Az Akció elnevezése: „Cimsec Hűségpromóció” (a továbbiakban: „Akció”).
Az Akció szervezője: Henkel Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc
utca. 6. (cégjegyzékszám: 01-09-307515; adószám: 26201720-2-44; a továbbiakban:
„Szervező”).
2. Az Akcióban résztvevő és abból kizárt személyek
Az akcióban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki
Magyarországon

tartózkodási

vagy

lakóhellyel

rendelkezik

(a

továbbiakban:

„Résztvevő”). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges az Akcióban való
részvételhez. A Hűségprogramban való részvétel további feltétele, hogy a résztvevő a
Hűségprogram

időtartama

alatt

jelen

hivatalos

játékszabályzat

(továbbiakban:

Játékszabály) 4. pontja alatti terméket vásároljon saját felhasználásra és nem
viszonteladási céllal, valamint, hogy e termékek forgalmazását ne végezze.
Az Akcióból ki vannak zárva:


a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a felsorolt
személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;



az

Akció

lebonyolítását

tisztségviselői,

végző

munkavállalói,

cégek,

valamint

személyek,
a

ill.

azok

lebonyolításban

vezető

résztvevő

megbízottjai, valamint a felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában
meghatározott hozzátartozói;


azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett
nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket
Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3. Az Akció időtartama és helye
Akció időtartama: 2020. július 1-től 2020. augusztus 31-ig
Beváltás: 2020. július 1-től 2020. szeptember 15-ig, illetve a készletek erejéig
Az Akció időtartamát megelőzően és azt követően az Akcióban nem lehet részt venni.
A Játékot Magyarország területén rendezik meg.
4. Az Akció menete

1. Vásároljon Cimsec Prémium 5 kg-os Fugázót bármelyik színben (29 elérhető szín) az
Akció időtartama alatt!
2. Felhasználás után tartsa meg a doboztetőt!
3. Vigye vissza az 5 kg-os Cimsec Prémium fugázó doboztetőket 2020-szeptember 15-

ig abba a festék-vegyi boltba, ahol a terméket vásárolta és váltsa ajándékokra a
doboztetőket!
Egy vödörtető csak egy alkalommal váltható be.
5. Ajándékok
-

5 db vödörtető után 1 db Cimsec Premium Fugenflex szaniter szilikon

-

10 db vödörtető után 1 db Cimsec logóval ellátott Powerbank

6. Ajándékok átadása
A Résztvevő az 5. pontban írt ajándékokat a megfelelő számú vödörtető 4.3. pont alatti
festék-vegyi kereskedésben történő leadása ellenében igényelheti, melyet az átvételt
átvételi elismervény aláírásával igazol. A nyereményt az átvételi elismervényen
megadott címre postai úton küldjük meg.
Az Ajándékok pénzre és más nyereményre át nem válthatók.
A Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely
vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező az akciós matricákkal ellátott
doboztetők tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a
felelősségét.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon résztvevőt, aki i nem felel meg a
jelen szabályzat feltételeinek az Akcióból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának
a jogot, hogy amennyiben valamely résztvevő vagy más személy részéről bármilyen
(számítógépes)

manipulációt,

illetve

az

Akció

szellemével

bármilyen

módon

összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja az
Akcióból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve
nyereményjátékából. A pontbeváltási kérés, illetve a résztvevő kizárása miatt, a
Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani,
illetve kárigényt érvényesíteni.

Szervező az ajándékok átvételének lehetőségét 2020-szeptember 15-ig tudja biztosítani,
az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Szakemberre
nézve jogvesztő.
Az ajándékokat átvevő résztvevő az ajándékkal kapcsolatos szavatossági és jótállási,
esetleg

kártérítési

igényét

a

jogszabályi

keretek

között

az

ajándék

gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.
Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten
kizárja a felelősségét az ajándék átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények,
valamint az ajándék használata, ill. igénybevétele során a résztvevőt ért minden kárért.
7. Adózási kérdések
Az Ajándékok esetleges adóvonzatait Szervező viseli.
A résztvevő köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció
szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill.
nyilatkozatot megadni.
Az

ajándék

megszerzésének

módját

az

átvételi

elismervény

igazolja,

külön

dokumentum kiállítására nem kerül sor.
8. Adatkezelés
A Résztvevő az Akcióban történő részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Szervező és megbízottai díjmentesen és jogszerűen felhasználják a résztvevők azon
személyes adatait (név, lakcím) ami az ajándék átvételét igazolja. Az átvételi
elismervényekből összesítő készül, ami személyes adatot már nem tartalmaz.
Ön továbbá hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy a Henkel megkeresse Önt termékeivel,
szolgáltatásaival vagy képzéseivel kapcsolatban elektronikus levelezés (e-mail) útján.
A megadott adatait (e-mail cím) a vonatkozó hirdetési műveletek érdekében használjuk
fel.
Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a lenti elérhetőségünkre
küldött levéllel. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást
megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Az adatokat, amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény vagy
hatósági eljárás nem indokolja, hozzájárulásának visszavonásig őrizzük meg.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi. Az átvételi
elismervények aláíratását a festék-vegyi áru boltok végzik, melyek ezt követően a
Szervező részére kerülnek átadásra.
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak 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:
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat.
Ön továbbá bármikor kérhet a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről), valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai
cím: Henkel Magyarország Kft., 1113, Budapest, Dávid Ferenc utca 6.;
henkel.magyarorszag@henkel.com)
9. Vegyes rendelkezések
A résztvevők a részvétellel elfogadják jelen hivatalos játékszabályzatot.


Az Akcióról szóló információk megtalálhatók és a részletes játékszabályzat
elérhető a Honlapon (www.cimsec.hu).



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

Budapest, 2020.06.26
HENKEL Magyarország Kft.
Szervező

