RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Burkoljon Baumittal és nyerjen értékes ajándékokat”
nyereményjáték

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Baumit Kft. (2510 Dorog, Baumit út 1.; a továbbiakban:
Szervező) által szervezett, „Burkoljon Baumittal és nyerjen értékes ajándékokat!” elnevezésű
promóciós játék (a továbbiakban: Játék) részvételi feltételeit.
1. A nyereményjáték Szervezője
A Játék szervezője a Baumit Kft. a Játék során a Játékosok a Szervező Baumit Kft-vel kerülnek
jogviszonyba.
A Szervező adatfeldolgozóként és alvállalkozóként a Játék lebonyolításához az ID-Pentacom
Kft-t (1063 Budapest, Anker köz 2-4., továbbiakban: Ügynökség) veszi igénybe.
A Játék nem minősül engedélyköteles és bejelentésköteles szerencsejátéknak. A Játék
sorsolásos jellegű promóciós játéknak minősül.
2. Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) a Játék időpontjában 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar
állampolgárságú devizabelföldi természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki
nem esik a 8. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (a továbbiakban:
Játékos),
és
b) aki a Játék időtartama alatt építőanyag kereskedésekben vásárol Nivello Quattro,
Baumacol Flexo, Baumacol FlexTop, Baumacol FlexUni, Baumacol FlexMarmor,
Baumit FlexGres terméket,
és
c) aki a vásárlását követően mobiltelefonról SMS-ben a lenti minta szerinti
tartalommal és sorrendben beküldi a terméken található promóciós kódot a +36
30 555 5590 nem emeltdíjas telefonszámra (SMS Pályázat minta 1 kód beküldése
esetén: 12345678), (SMS Pályázat minta több kód beküldése esetén:
12345678*12345678) vagy regisztrál online a www.nyerjenabaumittal.hu oldalon
(a továbbiakban: Honlap), megadja személyes adatait és feltölti a kódo(ka)t (a
továbbiakban a beküldési mód: Pályázat).

A Játékban kizárólag hazai mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt. Szervező nem
ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő telefonokról.
Amennyiben a Játékos nem a saját maga által előfizetett szolgáltatást veszi igénybe a Játékhoz,
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a Játék kezdete előtt kérje az előfizető hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, az előfizetői –
felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan mind Szervező, mind a Szervező
megbízottjai mindennemű felelősségét kizárja. Az előfizető saját felelőssége, hogy
megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általuk használt,
de előfizető előfizetésében levő telefon és érvényes SIM kártya segítségével. Szervezőt, és
Szervező megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
A Játékban azok vehetnek részt, akik elfogadták a Játékszabályzatot magukra nézve, és
hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Baumit Kft. az adataikat a nyereményjáték céljából
kezelje.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy amennyiben a Honlapon keresztül történik a
Játékra való regisztráció és a kódok feltöltése, a regisztráció, a kódok feltöltése nem működik,
és a Játékban a Játékos ilyen módon nem tud részt venni, ha a Játékos a Honlapon alkalmazott,
a Honlap működéséhez feltétlenül szükséges sütik alkalmazását nem engedélyezi. Ilyen
esetben a Játékos az SMS-en keresztül történő kód beküldéssel tud részt venni a Játékban.
A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti blokkot, számlát,
nyugtát (együttesen a továbbiakban: Blokk) megőrizze és a jelen Játékszabályzatban írtak
szerint elküldje postai úton vagy bemutassa személyesen a Szervezőnek abban az esetben, ha
a Szervező értesíti a Játékost mint nyertest. Csak azokat a vásárlást igazoló Blokkokat fogadja
el a Megbízó érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvevő termékek – márkanevet is
tartalmazó – megnevezése is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló
számlát a vásárlás igazolásaként, az így elkészített – AP Kódot, Blokk (a számla és a Blokk a
továbbiakban együttesen úgy is mint: a Blokk) kibocsátási dátumot és időpontot, valamint
márkanevet is tartalmazó termék-megnevezéseket feltüntető – számlákat is érvényesnek
fogadja el a Szervező.
Szervező szállítólevelet nem tud elfogadni, mint vásárlást igazoló dokumentumot!
3. A Játék időtartama
A Játék 2019. augusztus 15. reggel 8.00-tól 2019. október 31. este 20.00-ig tart. A Pályázatok
(Játékra való jelentkezés, SMS és online regisztráció) beérkezésének határideje 2019. október
31. este 20.00 óra.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó
rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
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4. A promóció lebonyolítása, eljárási szabályok
Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be. Egy SMS-ben több Pályázat is
beküldhető; ekkor a Pályázatokat *, azaz csillag karakterrel kell elválasztani. Online feltöltésnél
több kódot is lehet regisztrálni egymás után.
A Játékosnak a következő adatait szükséges megadnia az online regisztrációnál:
- Teljes név (vezetéknév és keresztnév)
- Cím, azon belül: Irányítószám, Város, Utca, Házszám
- Telefonszám
- E-mail cím.
Az online regisztrációról válasz e-mailt kap a regisztráló Játékos. Ez a visszaigazoló e-mail csak
a regisztráció elfogadását jelenti, nem a Pályázat Szervező általi elfogadását, vagy a Pályázat
érvényességét. A beküldött Pályázatokat a Szervező a Sorsolás előtt ellenőrzi, hogy
megfelelnek-e jelen Játékszabályzatban foglaltaknak. Amely Pályázat nem felel meg a jelen
Játékszabályzatnak, akkor az adott pályázat nem vesz részt a sorsolásban.
A Játékosok a már benyújtott hibás, hiányos Pályázatukat nem tudják hiánypótlás keretében
kijavítani vagy kiegészíteni, és egy kódot egy Játékos csak egyszer regisztrálhat/küldhet be a
Játékba. A Szervező az érvénytelen Pályázatot benyújtó Játékosokat külön nem értesíti.
SMS-ben történő Pályázat leadás esetén a Játékos nem kap visszajelzést a Pályázat
beérkezéséről.
5. Nyeremények, sorsolás
A Játék időtartama alatt beérkező érvényes Pályázatok között kisorsolásra kerülnek a
következő Nyeremények:
- 10 db Rubi kétsínes csempevágó kofferben
- 10 db Rubi keverőgép keverőszárral
- 25 db Rubi fugázó szett
- 50 db Rubi térdelő
- 100 db Rubi fugázógumi
A Szervező jogosult a Nyereményt bármikor megváltoztatni, azzal egyenértékű más
Nyereményre cserélni. A Szervező nem garantálja, és azért helytállást, szavatosságot sem
vállal, hogy az átadott Nyeremény teljes egészében megegyezik a Játékszabályzatban
megjelölt Nyereménnyel. A Játékos nem jogosult a Szervezővel szemben semmilyen jogcímen
semmilyen igényt érvényesíteni abból eredően, ha az átvett Nyeremény bármiben eltér a
Játékszabályzatban, a Honlapon meghatározott Nyereménytől. A Honlapon a Nyereménnyel
kapcsolatban feltüntetett képek, információk, fotók csak tájékoztató jellegűek, nem
minősülnek ajánlattételnek, és nem kötelezik a Szervezőt.
A Szervező nem felel azért, hogy a Nyeremény alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, a
Szervező a Nyereménnyel kapcsolatban jogszavatosságot, kellékszavatosságot, jótállást,
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garanciát egyáltalán nem vállal, a Nyeremény működőképességéért, megfelelőségéért,
használhatóságáért, biztonságosságáért, valamint azért, hogy a Játékos a megnyert
Nyereményt annak átvételét követően a jogszabályoknak megfelelően használja-e, a
felelősségét teljes egészében kifejezetten kizárja. A Szervező a Nyeremény átadására vállal
kötelezettséget a jelen Játékszabályzat szerint, a Nyeremény esetleges meghibásodása vagy
bármely jellemzője miatt a nyertes Játékos a Nyeremény gyártójához fordulhat.
A Szervező jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes Játékosnak, hogy azon akár a Szervező,
akár más harmadik személy logója, reklám szlogenje vagy egyéb márkajelzése, megjelölése,
marketing tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja elhelyezésre kerül és így kerül a Nyeremény
a Játékosnak átadásra. Ilyen esetben a Játékos a Játékban történő részvétellel vállalja, hogy
ezen megjelöléseket nem távolítja el.
A Szervező jogosult arra, hogy a Nyeremény fizikai átadása helyett a Nyereményre vonatkozó,
arra beváltható utalványt adjon át a nyertes Játékosnak. Ebben az esetben a Szervező a
Nyeremény igénylésével, beváltásával, beválthatóságával, a Nyereményhez való hozzájutás
határidejével, időtartamával, módjával, helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatosan
a nyertesnél vagy harmadik személynél jelentkező igények vagy károk esetére kifejezetten
kizárja a felelősségét.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
A sorsolásra 2019. november 7. napján 10:00-kor számítógépes sorsolással, véletlenszerű
algoritmussal kerül sor a következő címen: ID-Pentacom Kft. 1063 Budapest, Anker köz 2-4.
A sorsolásról jegyzőkönyv kerül rögzítésre. A sorsolás nyilvános. A sorsoláson közjegyző nem
vesz részt, közjegyző részvétele a sorsoláson nem kötelező.
A sorsolást a számítógép sorsolóprogramja végzi a beküldött Pályázatokban szereplő kódokból
véletlenszerű módon. A sorsolás céljára a Szervező készít a beküldött kódokból egy
elektronikus listát, ezen listából történik a sorsolás.
A Játékosok által a Játék során benyújtandó Blokk nem minősül sorsjegynek, azt a Szervező
sorsolásra nem használja fel, az csupán a Játék jelen Játékszabályzat szerinti feltételei
fennállásának és Játékban való jogosultság igazolására szolgál.
A Szervező a sorsoláson nyereményenként összesen 1 nyertest sorsol ki.
Egy játékos maximum 1 db ajándékot nyerhet, kivéve a térdelőt és a fugázó gumit, melyből
egy játékos többet is nyerhet.
6. A nyertes Játékosok értesítése
A Szervező a nyertes Játékosokat telefonon és/vagy e-mailen értesíti a sorsolástól számított 2
héten belül.
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A Szervező a Nyertesek nevét a sorsolástól számított 15 munkanapon belül a Baumit
honlapján, a www.baumit.hu weboldalon nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatal
során a nyertes Játékos neve, név egyezés esetén a telefonszáma utolsó 4 számjegye jelenik
meg. Amennyiben a Szervezőnek nincs tudomása a nyertes Játékos nevéről, úgy a nyertes
Játékos telefonszáma vagy e-mail címe egy részlete kerül közzétételre a honlapon oly módon,
hogy az alapján a nyertes Játékossal a honlap látogatók ne tudják felvenni a kapcsolatot.
A Játékos a terméken talált és a Játékba általa beküldött promóciós kóddal a Játék lezárultát
követően, 2019. november 20-tól kezdődően 2020. január 31-ig, a nyerjenabaumittal.hu
oldalon be tud lépni és meg tudja nézni, hogy az adott kóddal nyert-e vagy sem.
7. A Nyeremények átadása
A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására
legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása
meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény
átvételének lehetőségét kizárólag a fent rögzített határidőn belül tudja biztosítani. A Játékos
tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét követően nem tarthat igényt a Nyeremény
átvételére, és ezzel összefüggésben semmilyen igénnyel nem léphet fel a Szervezővel
szemben.
A Nyeremény átadása érdekében Szervező felveszi a nyertes Játékossal a kapcsolatot a
Játékban megadott elérhetőségeken és egyeztet a Játékossal a Nyeremény átadását illetően.
Ha a megadott adatokon a Játékos nem érhető el, akkor Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli azért, mert a Nyereményt nem tudta átadni.
Személyes átvétel esetén a Nyereményt a nyertes Játékos személyesen, vagy közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű (ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú által aláírt) magánokiratba
foglalt meghatalmazással meghatalmazott veheti át oly módon, hogy a meghatalmazás
tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező
részére a meghatalmazott bemutatja és átadja. A Szervező kizárja felelősségét azért, hogy a
meghatalmazott a Nyereményt a nyertes Játékosnak átadja-e.
Postai Nyeremény kiküldés esetén a Játékos megadja a postai kézbesítési címet, ahova a
Nyeremény kiszállítását kéri. A Játékosok által megadott postázási címek
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A nyertes Játékosoktól a Szervező kérheti a vásárlást igazoló Blokkok eredetijének vagy
másolatának bemutatását.
8. Kizárás a Játékból
A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost,
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a) aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt személyi és egyéb
feltételeknek;
b) aki más személy jogait sértő vagy veszélyeztető módon vesz részt a Játékban;
c) aki más személy adataival visszaél a Játékban, vagy erre alapos gyanú merül fel;
d) aki a Játék internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a
Játék során előnyhöz jutni,
e) akivel szemben a Játék során csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel;
f) aki a Játékban valótlan, hamis adatot szolgáltat.
A Játékból ki vannak zárva a Baumit Kft. (Szervező) dolgozói és a Játék lebonyolításában
résztvevő Ügynökség alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
9. Egyéb rendelkezések
A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok
postázási költségét a Megbízó viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény
átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel,
amely csalásra, visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot
szüneteltesse, vagy törölje, megszüntesse.
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az építőanyag kereskedésekben
elhelyezett szóróanyagokon a www.baumit.hu, és a www.nyerjenabaumittal.hu oldalakon,
valamint érdeklődhet a 06-33-512-920-as telefonszámon.
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra és a
nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.
Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősségét kizárja.
10. Adatkezelési tájékoztató a Játék során kezelt személyes adatokra vonatkozóan
Ha a Játékos regisztrációját a Szervezőnek elküldi, azzal elfogadja a jelen Részvételi- és
Játékszabályzatot, továbbá a Pályázat beküldésével külön, önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a Szervező – a Játékos esetleges hozzájárulást
visszavonó nyilatkozatának kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és
engedélyezés nélkül kizárólag a Játékban való céljából felhasználhatja a Játékos által
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megismert adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. Az adatszolgáltatás
önkéntes. A Játékban részt vevő tudomásul veszi, hogy adatairól bármikor tájékoztatást
kérhet, valamint kérheti azok helyesbítését vagy törlését és jogosult egyéb jogai gyakorlására,
amelyről részletes tájékoztatást a Baumit Kft. honlapján elérhető, lent megjelölt adatkezelési
tájékoztatóban talál.
A jelen nyereményjátékban résztvevő Játékosok személyes adatainak kezelője a Szervező
Baumit Kft. A nyereményjátékra a Baumit Kft. alábbi URL címen elérhető adatkezelési
tájékoztatója vonatkozik:
https://baumit.hu/files/hu/pdf_fajlok/Baumit_adatkezelesi_tajekoztato_2019.pdf
A Szervező az Ügynökséget adatfeldolgozóként igénybe veszi a Játék lebonyolításában, az
Ügynökség feladata a Szervező nevében és megbízásából eljárva a Játék lebonyolítása, a
Játékosokkal való kapcsolattartás a Játék időtartama alatt és a Játékkal kapcsolatos egyéb
információkról. Az Ügynökség a Játékosok valamennyi, Játék céljára megadott és keletkezett
személyes adatához hozzáfér és azokat a Szervező Baumit Kft. megbízásából és nevében,
adatfeldolgozóként kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, bármikor
visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban, indoklás nélkül, az alábbi címre
küldött levélben: Baumit Kft., 2510 Dorog, Baumit út 1.,vagy e-mailben a baumit@baumit.hu
e-mail címre küldött elektronikus levélben.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja
meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 4. pontjában
megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, az
a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szervező részére
kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező
adatkezelés időtartam lejártát követően tud eleget tenni.
A Szervező tájékoztatja a Játékosokat arról, hogy a jelen nyereményjáték keretében történő
adatkezelésre egyebekben a Szervező fenti www.baumit.hu honlapon közzétett általános
adatkezelési tájékoztatója alkalmazandó és vonatkozik, amely tartalmazza valamennyi további
kötelező tájékoztatási elemet is, így különösen az adatfeldolgozókat és az adattovábbítás
valamennyi címzettjét, az adatbiztonság érdekében tett intézkedéseket, az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogaik érvényesítésének módját, az adatkezelő
elérhetőségeit. Jelen Játékszabályzatban szereplő speciális adatkezelési tájékoztató tehát csak
kiegészíti az általános adatkezelési tájékoztatót.
A Szervező a fent hivatkozott általános adatkezelési tájékoztató 6.2.1. és 6.2.2. pontjában
meghatározott adatokon túl a nyeremény postai úton történő megküldése céljára kezeli a
nyertes Játékos által megadott szállítási címet, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja – szerződés teljesítése. A szállítási címet a Szervező a Nyeremény
kiszállításától számított 5 éves elévülési időn belül őrzi és tárolja.
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Ahol a jelen adatkezelési tájékoztató a fenti általános adatkezelési tájékoztatótól eltér, ott a
jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazandó, egyebekben az általános adatkezelési
tájékoztató az irányadó.
Dorog, 2019. augusztus 2.
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