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Medve Sajt #medvegrillsajt Instagram nyereményjáték 

Részvételi- és Játékszabályzat 

 
1. A Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. (székhelye: 8200 Veszprém, Kistó u. 9., képviseli:  Kajdon 
Attila, email: sajt@savencia.com, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban 
(továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, 
aki nem esik a 7. és 14. pontban, illetve a 16. pontban meghatározott kizárt személyek körébe 
(továbbiakban: Játékos). 

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által 
megbízott ügynökség, a Noguchi & Peters Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30.) (a 
továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

1.2 A pályázatnak (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 
1.2.1 A Pályázat célja: a Medve Sajt népszerűsítése a #medvegrillsajt kampányban. A Szervező a feltöltött 
Pályázatok közül a Játék végéig (2021. szeptember 26. 23:59-ig) két legtöbb like-ot megszerző Pályázatot 
benyújtó Játékosok nyernek a jelen Játékszabályzat szerint. 
1.2.2 A Pályázat címe: „#medvegrillsajt” Instagram nyereményjáték. 

1.2.3 A Pályázat műfaja: saját készítésű fotó, videó. 

1.2.4 A Pályázat formátuma: saját készítésű (telefonnal, kamerával készített) fotó vagy videó. 
1.2.5 Tartalmi kikötések: a Játékos saját Instagram publikus profiljára töltsön fel egy olyan képet vagy videót, 
amelyen a Medve Grill tallér elkészítése, illetve sütési előkészületek, tálalás vagy elfogyasztása közben 
látható. A tartalmakat a feltöltő #medvegrillsajt megjelöléssel látja el. A fotón, videón nem lehet 
megjelenítve: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy 
szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző 
magatartás, illetve tartalmak vagy bármilyen olyan tartalom, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, 
szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja stb. 

1.2.6 A Pályázat eredetisége: A Játékban kizárólag eddig még máshol meg nem jelent, fel nem használt 
Pályázattal lehet részt venni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot több Játékos is benyújtja, a Szervező az 
elsőként beérkezett Pályázatot tekinti eredetinek, azaz az elsőként beérkezett Pályázat vesz részt a Játékban, 
de a Szervező úgy is dönthet, hogy valamennyi azonos Pályázatot kizárja a Játékból (különösen, de nem 
kizárólagosan abban az esetben, amennyiben az érkezési sorrend nem vagy nem teljes biztonsággal 
állapítható meg). 

1.2.7 A Játékos, mint szerző: A Pályázattal csak az nyerhet, azaz Játékos csak az lehet, aki a mű feltöltője, 
versenyben való elindítója. 

1.2.8 A Játékos a Pályázat beküldésével igazolja, hogy a Játékban való részvétele semmilyen módon sem 
sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett 3. személytől 
rendelkezik megfelelő felhatalmazással a Játékban való részvételre, a Pályázat beküldésére. A Játékos 
szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Szervezőt a Pályázat jelen Részvételi- és 
Játékszabályzat szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem 
kizárólagosan: a Játékos semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott műveket). 
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1.2.9 Az 1.2.6-1.2.8 és az 1.2. pontokban foglaltak betartásáért a Játékos teljes körű anyagi felelősséggel 
tartozik úgy a Szervező, mint harmadik személyek felé. Az 1.2.6-1.2.8 pontban foglaltak Játékos általi 
betartását a Szervező nem köteles ellenőrizni, és azok Játékos általi be nem tartásáért a Szervező semmilyen 
módon sem felel. 

1.2.10. A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött posztot, amelyben szerepel a 
#medvegrillsajt Szervező továbboszthatja saját Instagram oldalán. 

2. A Játék 2021. szeptember 3. 00:00-tól 2021. szeptember 30. 23:59-ig tart. A Pályázatok beérkezésének 
határideje 2021. szeptember 30. éjfél. 

3. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Pályázatot küldhet be, azonban a Játék során egy Játékos csak 1 
nyereményt nyerhet.  A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontja a Szervező 
feldolgozó rendszerébe történő beérkezés regisztrált időpontja, és nem a Játékos általi feltöltés időpontja. A 
Pályázat feltöltésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a beérkezés bizonyítékaként. 

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű 
meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. 

4. A  Nyeremények nyerteseit a Noguchi Peters Kft. email üzenetben értesíti a Játék lezárultát követő 5 
munkanapon belül. A Szervező a nyereményeket postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el a 
nyertesekhez. 

5. A Játék nyereménye (továbbiakban: a Nyeremény) 2 darab Medve Grillsajt ajándékcsomag, amely 
tartalmaz 1 darab tároló farekeszt, 1 darab 3 részes grillszettet, 1 darab kötényt és 1 darab fűszerőrlőt egész, 
színes borssal töltve. 

A Nyertesek kiválasztására 2021. október 1. napján 11:00 órakor jegyzőkönyv vezetése mellett, kerül sor a 
következő címen: Noguchi & Peters Kft.  (1093 Budapest, Közraktár utca 30.) 

A Lebonyolító a Játék lezárultával összesen 2 nyertest választ ki. Amennyiben 2-nél több Pályázat ugyanannyi 
like-ot ér el, abban az esetben a Pályázatuk beérkezési sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre.  

A Szervező a 2 nyertes Pályázat mellé 2 tartaléknyertes Pályázatokat is megjelöl arra az esetre, ha a kihúzott 
nyertes Játékosok vagy közülük valamelyik nyertes Játékos bármilyen okból kiesik. 

 

A tartaléknyertes Pályázatok a Pályázatuk beérkezési sorrendjében válnak jogosulttá a 2 Nyeremény 
egyikére abban az esetben, amennyiben a Nyeremények nyertesei vagy a sorrendben előttük álló 
tartaléknyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s 
így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított két héten belül a Játékos nem elérhető. 

6. A nyeremények átadására (kézbesítésére) postai úton kerül sor. 

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a 
sorsolást követő 14 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem 
tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem 
értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, 
kizárólag magyarországi átadási/átvételi címen. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen 
Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen 
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Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel 
kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

7. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki (akinek a Pályázata) nem felel 
meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően 
a Szervezőt felelősség nem terheli. 

8. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A Nyereményhez tartozó 
esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok postázási költségét a Szervező viseli, azonban 
egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik. 

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt., valamint a Lebonyolító 
Noguchi & Peters Kft. címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 30. munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. 
(1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

10. A Játékban a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy cselekvőképtelen 
személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

11. 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. 

12. A Szervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét 
jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben 
érvényesítheti, akit a Szervező a Nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 
 

13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a kampányban résztvevő influencerek: Som-Balogh 
Edina (Instagram név: @sombaloghedina) és Szabó Zsófi (Instagram név: @szabozsofi) posztjainak 
szöveges részében is. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata az Instagram influencerek posztjai 
alatti linkben, valamint a https://sajtbisztro.hu/dokumentumok/ oldalon  jelenik meg. 

14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki 
bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 

15. A Játék lebonyolítása, Nyeremény kézbesítése céljából a Játékos kezelt személyes adatainak köre: 

 teljes név, Instagram elérhetőség, Instagram profil; 
 Pályázatként feltöltött fénykép-, videófelvételek; 
 nyertes Játékos kézbesítési/postai címe; 
 a reklámkampányra kiválasztott Játékos e-mail címe. 

16. A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Részvételi- és 
Játékszabályzattal bekért, a Játék során a Játékos által megadott személyes adatait a Szervező és Lebonyolító 
kezelje, azok a Szervező és Lebonyolító adatbázisába kerüljenek, illetve azokat a Szervező és a Lebonyolító a 
Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. 

A Játékos neve, Instagram elérhetősége, Instagram profilja, a Pályázatként feltöltött fénykép-, és 
videófelvétel, a nyertes Játékos kézbesítési/postai címe a jelen Részvételi- és Játékszabályzat lebonyolítása 
és a Nyeremény kézbesítése céljából, a Játékos e-mail címe a kiválasztott Pályázatok reklámkampányban 
történő felhasználása kapcsán a Játékossal történő felhasználási szerződés kötése, illetve ezen célból a 
Játékossal történő kapcsolatfelvétel céljából szükséges. 
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A reklámkampányba bekerülő kép-, és videófelvételeken az azt beküldő Játékos keresztneve is feltüntetésre 
kerül. 

Az adatok kezelője a Szervező Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt., aki az adatokat az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok, különösen 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont). 

A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából, illetve adózási célból 
szükség van: 

 a reklámkampányra kiválasztásra nem került kép-, illetve videófelvételeket a Játék lezárásáig; 
 a reklámkampányra kiválasztott kép-, illetve videófelvételeket, és az azokon szereplő más 

személyek kép-, illetve videófelvételeit a Játék lezárását követő maximum egy évig (reklámkampány 
ideje); 

 a felhasználási szerződés kapcsán kezelt adatokat a létrejött szerződés megszűnését követő 6 évig, 
azaz a Ptk.-ban meghatározott elévülési idő plusz a 6:24 § (2) szerinti elévülési idő nyugvásának 
leteltéig azzal, hogy amennyiben a szerződés vonatkozásában az elévülési idő Ptk. 6:25 § alapján 
megszakad, akkor az adatkezelési idő az elévülési idő újraindulásától számítva újabb 6 évvel 
meghosszabbodik; 

 a nyertes Játékos kézbesítési/postai címét, illetve kapcsolattartási adatait pedig a Játék lezárását 
követő 90 napig, kivéve, ha a kézbesítés előbb megtörtént; 

 az adózás okán kezelt adatokat (bevallás alapjául szolgáló okirat tartalmát képező adatokat) az Art. 
(az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.) törvény 78. § (3) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelés érdekében a Nyeremény után fizetendő adó megállapításához való jog elévüléséig, a 
halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt 
évig kell megőriznie. 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje és a hozzájárulását visszavonja, a 
személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címeken: 

 Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. (1117 Budapest, Alíz utca 4. VII. emelet) 
 vagy a következő e-mail címen: sajt@savencia.hu 

A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Játékos ugyanezen a címen, 
illetve e-mail címen élhet további adatkezelést érintő jogával is: kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok másolatát, helyesbítését, azok 
kezelésének korlátozását, tiltakozhat (például) a személyes adatai Adatkezelő vagy más harmadik személy 
jogos érdekében végzett adatkezelés ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával is. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

 amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben 
a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a Nnyeremény átadását megelőzően, 
az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint 

 amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben 
a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a felhasználási szerződés megkötése 
előtt, úgy tudomásul veszi, hogy a Pályázata nem képezheti a reklámkampány részét. A 
felhasználási szerződés megkötését követően az azt megkötő Játékosok adatait a Szervező 
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szerződéses jogalapon (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) fogja kezelni, így a törlési kérelem teljesítését 
csak a szerződés megszűnését követő őrzési határidő lejártát követően tudja teljesíteni (lásd feljebb 
az adatkezelési időknél); 

 amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek 
a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a 
visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Noguchi & Peters Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 
30.) adatfeldolgozó végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő további adatfeldolgozó a 
Magyar Posta Zrt. (adatkezelési tájékoztatója: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato érhető el) 
vagy a Redda-Motor Kft. (adatkezelési tájékoztatója: https://redda.hu/magunkrol/adatvedelem/ 
érhető el) a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, 
kézbesítéséhez használja fel. A Szervező Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. a Játékos személyes adatait 
nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulása nélkül. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Savencia cégcsoport adatvédelmi 
tisztségviselőjével a gdprveszprem@gmail.com email címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig az 
adatvédelmi hatósághoz (NAIH) illetve az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz (akár 
lakóhelye, tartózkodási helye szerint) fordulhat: 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; 
telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'') 

 bíróság (a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által 
meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27., 
telefonszám: +36 1 354 6000, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 25.; 
postai cím: 1887 Budapest, Pf: 28.; központi telefonszám: +36 1 354 6000; az Infotv. 23.§ (3) bek. 
alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani). 

 
Tájékoztatjuk, hogy a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. adatkezelési szabályzatai ezeken a linkeken 
érhetőek el: https://savencia-fd.hu/adatvedelmi-tajekoztato/. 

Budapest, 2021. szeptember 3 

Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. 


