A " P&G Nyári Olimpia" hivatalos programszabályzata

I. A Program szervezője
1. A " P&G Termék Olimpia " (a továbbiakban: Program) szervezője a Procter & Gamble Magyarország
Nagykereskedelmi Kkt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38., a továbbiakban: Szervező) és a program
lebonyolítója a Grey Hungary Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44. , a továbbiakban:
Lebonyolító). A Program megbízott adatfeldolgozója a Wangaru Kft. (székhely: 1067 Budapest, Hunyadi
tér 1.. , a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

II. Résztvevők
1. A Programban részt vehet minden 18. életévét betöltött Európai Uniós állampolgár, aki
Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Résztvevő).
2. A Programból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, az Adatfeldolgozó, a ROSSMANN Magyarország
Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090), illetve a
lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

III. A Program időtartama
1. A Program 2016. május 9. nap 00:00:01 órától 2016. június hó 30. nap 23:59:59 óráig tart. A nyugták
feltöltésének végső beérkezési határideje 2016. június hó 30. nap 23:59:59 óra. A Szervező jogosult a
Programot bármikor öt napos előzetes közzététel mellett visszavonni vagy meghosszabbítani.
A Program lezárulta után érkező e-mail üzenetek, pályázatok, regisztrációk érvénytelen pályázatnak
minősülnek. A pályázat benyújtása tekintetben a Szervező informatikai rendszerének belső órája az
irányadó.

IV. A Programban résztvevő termékek
A Programban a Szervező által forgalmazott és a magyarországi ROSSMANN áruházakban kapható összes
Procter & Gamble termék részt vesz, úgymint: Always, Ariel, Gillette, H&S, Jar, Lenor, Old Spice, Pampers,
Pantene, Discreet, Naturella, Wella, Oral B, Blend-a-Med, Blend-a-Dent, Ambi Pur, Dreft, Londa, Secret,
Tampax, Aussie. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program ideje alatt a Programban résztvevő
termékek körét 5 napos értesítési határidővel megváltoztassa.

V. A részvételi feltételek, a Program menete:
1. A Programban a II. pontban foglaltakra figyelemmel részt vehet, aki a Program időtartama alatt legalább
egy alkalommal legalább 2.000 Ft vagy 4000 Ft értékben, a IV. pontban megjelölt Procter & Gamble
terméket vásárol bármely ROSSMANN üzletben és a vásárlást igazoló vásárlási blokk/nyugta 9 jegyű AP
kódját, a vásárlás dátumát és a vásárolt Procter&Gamble termékek összegét az érvényes regisztrációt
követően a www.pgnyeremenyjatek.hu oldalra feltölti (továbbiakban: pályázat).
2. Az V. 1.pontban megjelölt weboldalon érvényesen regisztrálni a Résztvevő a nevének, e-mail címének
és telefonszámának pontos megadásával lehet. A pályázatot csak az érvényes regisztrációt követően lehet
beküldeni.
3. A Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Pályázat a Szervező rendszer adatbázisában rögzítésre
került. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az irányadó. A határidőn túl leadott
Pályázat érvénytelen.
4. Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás, hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím) Résztvevő a
Programból automatikusan kizárásra kerül.
5. A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt e-mail cím vagy
telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által használt e-mail címet vagy telefonszámot
használ a Résztvevő, a Program kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos,
e-mail cím, telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó,
melyet Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.
6. Egy vásárlási blokk/nyugta adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a Program során,
továbbá egy nyugta adatai minden esetben egy feltöltésnek minősülnek.
7. A Résztvevő a Program ideje alatt több vásárlási blokk/nyugta adatainak felöltésére jogosult.
8. Az akcióban csak a ROSSMANN üzletekben forgalmazott Procter & Gamble termékek vásárlásáról szóló
vásárlási blokkal/nyugtával lehet részt venni.
9. Amennyiben a Résztvevő olyan pályázatot küld be, amely előzőleg már regisztrálásra került (egyforma
AP kód és vásárlási dátum), úgy a pályázata érvénytelennek minősül.

VI. Sorsolás
1. A VI.5.1 és VI.5.2 pontban szereplő nyeremények nyerő időpontok alapján kerülnek kisorsolásra. A
nyerőidőpontok sorsolására 2016. május 5-én 09:30 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép
segítségével került sor a Dr. Walkshöfer Katalin Közjegyző Irodája 1065 Budapest Bajcsy Zs. út 65. 2/1.
címen. A sorsolás nem nyilvános. A Szervező részére kisorsolt nyerő időpontok a közjegyző által
hitelesített okiraton kerül átadásra.

2. A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék
folyamán, aki a kisorsolt nyerő pillanatokban, vagy utána elsőként ahhoz legközelebbi időpontban küldi
be az érvényes Pályázatot és megfelel jelen szabályzat feltételeinek az nyereményben részesül.
A Szervező a sorsoláson minden nyeremény esetében 1 nyerő időpontot sorsol. Az előre sorsolt nyerő
időpontok a Játékosok részére titkosak.
3. Abban az esetben, amennyiben a nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki
feltételeknek, s így kizárásra kerülnek, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot nem küldik meg
értesítéstő számított 10 munkanapon belül, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett
érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat
feltételeinek.
3. A Résztvevők 2 különböző nyeremény-kategóriába tartozó nyereményt nyerhetnek, az általuk az előző
alpontban megjelölt oldalra feltöltött vásárlási blokkokon/nyugtákon szereplő P&G termékek
összértékétől függően.
4. Nyeremény-kategóriák:
4.1. Kisebb nyeremények: 28 db 30.000 Ft értékű P&G csomag. Ezen nyereményekre való jogosultság
megszerzésének feltétele, hogy a Résztvevő a Program ideje alatt legalább egy alkalommal 2.000 Ftot meghaladó, de 4.000 FT-ot nem meghaladó értékű P&G termékeket tartalmazó vásárlási
blokk/nyugta adatait feltöltse a fenti weboldalra.
A csomag tartalma:
4015400846857
4084500588349
4084500481848
4084500962866
5410076561834
5410076563517
4015600853372
4015400612469
4015400531371
4015600900014
5410076217090
7702018390816
3014260262693
3014260214692
3014260223007
4084500979239

ARIEL COL&STYL GEL KAP. 30DB
ARIEL COLOR 30 MOSAS 1,95L
LENOR GOLD ORCHID 1200ML
LENOR UNSTOP. ILLATGYONGYOK FRESH 275G
PANTENE SAMPON IGENYBEVETT HAJ 400ML
PANTENE BALZSAM IGENYBEVETT HAJRA 200ML
PANTENE KERATIN REPAIR OLAJ 150ML
ALWAYS ULTRA EU BETET ULTRA NIGHT PROT. 12DB
ALWAYS TB NORMAL FRESH 54DB
AMBI PUR CAR FLOWER & SPRING 2ML
AMBI PUR FRESHELLE FLOWER&SPRING AE 300ML
GILLETTE FUSION PG FLEXBALL KESZ.+1BET. 1DB
GILLETTE VENUS NOI KE+ 2 BETE 1DB
GILLETTE BOR. GEL SER. ERZ. BOR 200ML
GILLETTE SATIN CARE NOI BOR ZSELE SENS. 200ML
OLD SPICE TUSF. WHITEWATER 250ML

4084500479821
5410076790906
3014260007362
4015600393335
5410076617555

OLD SPICE DEO WHITEWATER FFI 125ML
BLEND-A-MED FKR PRO EXP. CLINIC GUM 75ML
ORAL B CLINIC FOGKEFE SOFT 1DB
JAR PLATINUM LEMON LIME 480ML
ORAL B PRO EXPERT CLINIC LINE SZAJVIZ 500ML

4.2. Nagyobb nyeremények: 7 db Samsung Galaxy S7 Edge mobiltelefon. Ezen nyereményekre való
jogosultság megszerzésének feltétele, hogy a Résztvevő a Program ideje alatt legalább egy
alkalommal 4.000 Ft-ot meghaladó értékű P&G termékeket tartalmazó vásárlási blokk/nyugta adatait
feltöltse a fenti weboldalra.
A Telefon típusa:
SAMSUNG SM-G935 Galaxy S7 Edge 32GB arany kártyafüggetlen okostelefon
(a továbbiakban a 2 kategória együtt: „Nyeremény”)

A nyeremények az alábbi felosztásban kerülnek kiosztásra:
2016. május 9.-én 00:00:00 és 2016. május 16.-én 23:59:59 között beérkezett Pályázatok között
összeghatártól függően: 1 db Samsung Galaxy S7 Edge és külön 4 db 30.000 Ft értékű P&G csomag.
Nyertesek értesítése: 2016. május 17.
2016. május 17.-án 00:00:00 és 2016. május 23.-én 23:59:59 között beérkezett Pályázatok között
összeghatártól függően: 1 db Samsung Galaxy S7 Edge és külön 4 db 30.000 Ft értékű P&G csomag.
Nyertesek értesítése: 2016. május 24.
2016. május 24.-án 00:00:00 és 2016. május 30.-én 23:59:59 között beérkezett Pályázatok között
összeghatártól függően: 1 db Samsung Galaxy S7 Edge és külön 4 db 30.000 Ft értékű P&G csomag.
Nyertesek értesítése: 2016. május 31.
2016. május 31.-án 00:00:00 és 2016. június 6.-én 23:59:59 között beérkezett Pályázatok között
összeghatártól függően: 1 db Samsung Galaxy S7 Edge és külön 4 db 30.000 Ft értékű P&G csomag.
Nyertesek értesítése: 2016. június 7.
2016. június 7.-án 00:00:00 és 2016. június 13.-én 23:59:59 között beérkezett Pályázatok között
összeghatártól függően: 1 db Samsung Galaxy S7 Edge és külön 4 db 30.000 Ft értékű P&G csomag.
Nyertesek értesítése: 2016. június 14.

2016. június 14.-án 00:00:00 és 2016. június 20.-én 23:59:59 között beérkezett Pályázatok között
összeghatártól függően: 1 db Samsung Galaxy S7 Edge és külön 4 db 30.000 Ft értékű P&G csomag.
Nyertesek értesítése: 2016. június 21.
2016. június 21.-án 00:00:00 és 2016. június 30.-án 23:59:59 között beérkezett Pályázatok között
összeghatártól függően: 1 db Samsung Galaxy S7 Edge és külön 4 db 30.000 Ft értékű P&G csomag.
Nyertesek értesítése: 2016. július 1.

10. Az Adatfeldolgozó a nyertes Résztvevőket egy héten belül értesíti pályázatban megadott
elérhetőségeken, és kéri hogy juttattassák el a nyertes pályázathoz tartózó blokkot a kért formában
részükre. Az Adatfeldolgozó a nyertes elérését/értesítését minden esetben kizárólag öt alkalommal, azon
az elérhetőségeken kísérli meg, amelyet a Résztvevő a pályázata feltöltése során megadott. A személyes
adatok felvételére kizárólag a Nyeremény átadhatósága érdekében van szükség.
A beérkezett nyertes blokkok ellenőrzése után a Lebonyolító futár illetve postai úton eljuttatja a
Nyerteseknek nyereményüket. A nyertes Résztvevő az átvétel érdekében köteles együttműködni.
Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és az elküldött Nyereményt 10 napon belül nem
veszi át, vagy őt az Adatfeldolgozó 10 napon belül bármilyen okból nem éri el, a Programból kizárásra
kerül, és életbe lép az első tartaléknyertes nyereményigénye. A tartaléknyertesre ugyanazon szabályok
vonatkoznak, mint a nyertesként nyilvántartottakra.
11. A Nyeremény Résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve elmaradásáért a Szervező,
a Lebonyolító és az Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.
12. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője,
gondnoka járhat el.
13. A Nyeremény pénzre vagy egyéb nyereményre át nem váltható.
14. Hamisított vagy manipulált vásárlási blokkok/nyugták a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem
vehetnek részt a játékban. A Programban résztvevő vásárlási blokkok/nyugták érvényességével
kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
15. Amennyiben a Program során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merülne fel,
amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot
szüneteltesse, vagy törölje.

VII. Adózás
1. A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb
adóteher a Résztvevőt nem terheli.

VIII. Adatkezelés
1. A Résztvevő a Programban való részvétellel, továbbá a pályázat beküldésével önkéntesen, az
adatkezelési szabályokra figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Programmal kapcsolatos
feladatai ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Program során a
rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje.
2. A Résztvevő által rendelkezésre bocsátott, a regisztrációhoz szükséges telefonszám-, e-mail cím,
valamint egyéb adatok a későbbiekben egyéb más célból felhasználásra nem kerülnek. Az adatkezelés
kizárólag a Program lebonyolítása valamint a Programmal kapcsolatos elektronikus tájékoztatás
érdekében zárt rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
3. A Résztvevő a Programba történő regisztráció útján feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy
nyertessége esetén neve nyilvánosságra kerüljön.
4. Szervező nyilatkozik, hogy az adatok kezelése mindenben megfelel az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.
5. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma:
NAIH-98547/2016.

IX. Vegyes rendelkezések
1. A Szervező, a Lebonyolító, valamint a Szervező által megbízott, a Program lebonyolításában résztvevő
cégek egyike sem felelős, és a vonatkozó jogszabályokra tekintettel kizár minden kártérítési, kártalanítási
igényt a Programban való részvétel során, a Program, illetve a telefon-, internet szolgáltatás esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Program során bekövetkezett késésekből eredő, vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
2. A Szervezőt és Lebonyolítót nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő,
illetve a pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, telefonszám-elírás stb.). A Résztvevők közötti
vitás kérdésekben a Megbízó döntése az irányadó, melyet Résztvevők elfogadnak.
3. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló blokk/nyugta érvénytelensége esetén
Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Szervező által a Megbízó részére a jövőben szervezendő
nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Szervező a vásárlást igazoló számlák tulajdonjogával
kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

4. A Résztvevők a pályázat beküldésével automatikusan elfogadják a Program szabályzatát.
5. A Programról információk megtalálhatók a ROSSMANN üzletekben kihelyezett POS-eken, valamint a
www.pgnyeremenyjatek.hu weboldalon. A részletes Program szabályzata elérhető a Grey Hungary Kft.
irodájában (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.), valamint a www.pgnyeremenyjatek.hu
weboldalon.
6. A Résztvevők a Programmal kapcsolatban az info@wangaru.hu e-mail címre küldhetik el kérdéseiket,
észrevételeiket. A info@wangaru.hu e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre,
reklamációra a beérkezéstől számítva 30 munkanapon belül Adatfeldolgozó válaszol. A Szervező, a
Lebonyolító, illetve Adatfeldolgozó a Program lezárását követő 30 napon túl a Programmal kapcsolatos
észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.
7. A Szervező jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen programszabályzat egyoldalú
módosítására.
Budapest, 2016. május 8.
Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt.

