A MCCAIN TÁRSASÁG „INCREASE YOUR PROFITS WITH MCCAIN PICKERS!” PROMÓCIÓS
KAMPÁNYÁNAK SZABÁLYZATA
1. §
[ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK]
1. A promóciós kampány megvalósítása a jelen szabályzatnak (a továbbiakban: szabályzat), a
magyar
jogszabályoknak, elsősorban a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
2. A promóciós kampány nem a szerencsejátékokról szóló 2009. 11. 19-i törvény (Tt. 2015/612. sz. törvény)
2. cikk (1) bekezdése szerinti szerencsejáték, és nem tartozik az említett törvény és annak végrehajtási
rendeletei hatály alá.
3. A promóciós kampány szervezője a Black Tea, spol. s r.o. reklámügynökség (székhelye: SK-831 03
Pozsony,
Pluhová u. 49., bejegyezve a Pozsony I. Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: Kft, cégjegyzékszám:
10267/B, adószám: 2020252817) (a továbbiakban: szervező).
4. A promóciós kampány támogatója a McCain Poland Sp. z o.o. társaság (székhelye: Chociwel,
57-100 Strzelin, Chociwel 25, Lengyelország, a wroclawi Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság IX.
Közgazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Nyilvántartásba a 0000123561 szám alatt bejegyzett
társaság, befizetett alaptőkéje: 30 095 340 PLN, adószáma: 7790041993; a továbbiakban: támogató).
5. A promóciós kampány időtartama: 2021. 06. 01. – 2021. 08.31. A promóciós kampány jelentkezési lapját
tartalmazó küldemény postai bélyegzőjén szereplő időpont a meghatározó.
6. A promóciós kampány megvalósítására Magyarország területén kerül sor, a kampányban kizárólag
magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt.
2. §
[A PROMÓCIÓS KAMPÁNY RÉSZTVEVŐI]
1. A promóciós kampányban való részvételnek a szabályzatban leírtaknak megfelelően kell történnie. A jelen
szabályzatban meghatározott feltétel bármelyikének hiánya a részvétel érvénytelenségét vonja maga
után.
2.

A promóciós kampányban kizárólag a Magyarország területén üzleti tevékenységet folytató, a támogató
termékeivel ellátott vendéglátó egységet üzemeltető természetes személyek vehetnek részt.

3. A promóciós kampányban nem vehetnek részt:
a) A több mint 10 vendéglátó egységből álló hálózatok üzemeltetői,
b) a szervező vagy a támogató, illetve a szervező utasítására a kampány előkészítésében és
lebonyolításában közvetlenül részt vevő más szervezetek munkavállalói, azok házastársai, családtagjai
és hozzátartozói.
4. A fenti részvételi feltételek teljesítését kizárólag a szervező ellenőrizheti.
5. Bármely adat átadása beleértve a promócióhoz kapcsolódó személyes adatokat önkéntes alapon
történik,
de elengedhetetlen a promócióban való részvételhez.
6. A szabályzat leírja a promóciós kampányban való részvétel alapelveit és a részvételi feltételeket,
melyeket
a résztvevő a promóciós kampányban való részvételével elfogad.

7. A szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a promóciós kampány résztvevője annak időtartama alatt csak
egyszer vehet részt a kampányban és csak 1 ajándékot kaphat.
8. Ha a résztvevő egy vállalkozási engedély keretében több telephelyet működtet, a telephelyek

külön-külön is részt vehetnek a promóciós kampányban. A kétségek elkerülése érdekében: 1
telephely = 1 résztvevő.

3. §
[A PROMÓCIÓS KAMPÁNY ALAPELVEI, PROMÓCIÓS AJÁNDÉKOK]
1.

A promóciós kampányban a résztvevők a 3. § 2. pontjában meghatározott akciós termékek (tetszőleges
arányban) kartoncsomagolásából kivágott megfelelő számú QR-kódot gyűjtenek össze, és azokat
ajándékra (a továbbiakban: ajándék) váltják be.
8 QR-kód beváltható egy nettó 69 000 HUF értékű 8 literes olajsütőre.

2.

A promóciós McCain termékek, amelyek kartoncsomagolásának QR-kódjai beválthatók a promóciós
ajándékokra, és amelyek magyarországi forgalomban kaphatók (a továbbiakban: promóciós termékek), a
következők:

306501

McCain Classic Beer Battered Onion Rings

Klasszikus hagymakarikák sörtésztában

Spicy Onion Rings

Hagymakarika Fűszeres Ropogós Bundában
Hagymakarikák Rántott (formázott)

111001

McCain Onion Rings (Preformed)
Pepper Rings

306801

Beer Batt. Mozzarella Cheese Sticks

Mozzarella rudak sörtésztában

592701

Breaded Mozzarella Cheese Sticks

Panírozott mozzarella rudak

590401

Cheddar Cheese Jalapeno Peppers

Panírozott jalapeno paprika Cheddar sajttal töltve

590501

Cream Cheese Jalapeno Peppers

Panírozott jalapeno paprika krémsajttal töltve

304501

Chili Pepper & Cheese Nuggets

Panírozott chili paprika és sajt falatkák

590601
1000004096

McCain Red Hot chilli peppers
Camembert bites

Piros Jalapeno papika Krém sajjtal

1000005327

Cheese Balls 15g

Rántott Sajt golyó ropogós Bundában

1000005330

Ropogós, paradicsomos rizottóval töltött korongok

1000005232

Tomato-Mozza Melters 18g
Cheese Pillows Cream Cheese & Herbs
20g
Cheese Pillows Original 20g

1000005394

Cheese Pillows Tomato Mozzarella 20g

1000006874

Swiss Raclette Melters

Raclette sajtal töltött Burgonya golyó ropogós bundában

1000006875

Nacho cheese triangles

Sajtos Nacho Háromszög

623000

BBQ Chicken Wings

Csirke szárnyak Barbecue izesítéssel

623100

McCain Spicy Chicken Wings

Fűszeres Csirkeszárnyak

624500

Spicy BBQ Wings

Fűszeres pácolt csirke szárnyak Barbecue ízesítéssel

625500

Crispy chicken wings

Ropogós csirkeszárnyak panírozva

624800

McCain Spicy Chicken Wings Jumbo

Nagy méretű fűszeres csirkeszárnyak

1000007658

Crispy Chicken Strips

Fűszeres Csrikemell csíkok ropogós bundánban

625300
1000005329

Breaded Chicken drips
Chicken Kicks Sweet Chili

Csirke nuggets

1000006873

Chicken Kicks Smoky BBQ

BBQ szósszal töltött csirkemell golyók

1000008023
110601

1000005328

3.

McCain Kaliforniai Paprika karikák (formázott)

Camembert sajt falatkák

Mini sajtpárnácskák, krémsajt és fűszer töltelékkel.
Mini Gouda sajtpárnácskák
Mini sajtpárnácskák,paradicsomos mozarellás
töltelékkel.

Édes csili szósszal töltött csirkemell golyók

Ajándékok: 75 db olajsütő.
Az ajándékok kimerítésével a promóció automatikusan véget ér.

4. A résztvevőnek a promóciós kampányban való részvételhez meg kell ismernie a jelen szabályzatban leírt
promóciós alapelveket, és teljesítenie kell az alábbi feltételeket:
a) McCain promóciós termékeket vásárol olyan mennyiségben, amely beváltható a kiválasztott
ajándékra;
b) kitölti a jelentkezési lapot, amely a promóciós szórólapon vagy a www.mccainfoodservice.hu oldalon
érhető el, a jelentkezési lapot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

c) a kitöltött jelentkezési lapot és a megfelelő számú QR-kódot elküldi a következő címre:
borítékra írja rá: „INCREASE YOUR PROFITS WITH MCCAIN PICKERS!”

,a

5. A promóciós kampányban kapott ajándék gazdasági tevékenységből származó jövedelemnek számít,
a nyertes pedig az üzleti tevékenysége keretében köteles a fentiekben részletezett ajándékot elszámolni a
könyvvitelében.
6. Az ajándékot futárszolgálat kézbesíti a résztvevőnek a jelentkezési lapon megadott címre, mégpedig
a szervező címére küldött, a kódokat és a kitöltött jelentkezési lapot tartalmazó küldemény átvételétől
számított 30 munkanapon belül.
7. A küldemény futártól való átvételének igazolására az átvételi elismervény szolgál.
8. Az ajándékok nem válthatók készpénzre.
9.. A szervezőt nem terheli felelősség, ha az ajándék átvétele nem lehetséges, vagy az ajándék
átvételét
a résztvevő részéről felmerülő körülmények akadályozzák.

4. §
[ADATKEZELÉS]
1.

A promóciós kampányban részt vevő személyek személyes adatainak kezelése a szabályzat 1.
sz. mellékletének megfelelően történik.

5. §
[PANASZKEZELÉS]
1. A panaszok kezelése az alábbi szabályoknak megfelelően történik.
2. A promóciós kampánnyal kapcsolatos panaszokat az érvénytelenség terhe mellett kizárólag írásban,
a következő címre kell benyújtani: Nyiri Erik, 2143 Kistarcsa, Pf. 27., a következő megjegyzéssel: „Panasz –
„INCREASE YOUR PROFITS WITH MCCAIN PICKERS!” A promóciós kampánnyal kapcsolatos panaszokat
a promóciós kampány lezárását követő 10 naptári napon belül, az átvett ajándékokkal kapcsolatos
panaszokat az ajándék átvételétől számított 3 naptári napon belül kell benyújtani (a postai bélyegzőn
szereplő időpont a meghatározó).
3. A szervező a panaszokat a beérkezésüktől számított 14 munkanapon belül megvizsgálja.
4. A (2) bekezdésben meghatározott határidőt követően beérkező panaszokat vagy a feladó válaszcímét
nem tartalmazó panaszokat a szervező nem veszi figyelembe.
6. §
[A PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA]
1. A szervező fenntartja a jogot, hogy súlyos okokból bármikor módosítsa a promóciós kampány
szabályzatát. Elsősorban indoklás nélkül meghosszabbíthatja, lerövidítheti vagy megszakíthatja
a promóciós kampányt.

2. A szervező vállalja, hogy a szabályzat módosítása nem érinti a résztvevők által megszerzett jogokat, és
nem nehezíti a promóciós kampány feltételeit. A szabályzat módosítása esetén a szervező erről úgy
értesíti a résztvevőket, hogy közzéteszi a módosításra vonatkozó tájékoztatást a szervező és a támogató
webhelyén, illetve kifüggeszti a szervező székhelyén. A módosított szabályzat a közzététel pillanatában
lép hatályba.

7. §
[ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK]
1. Jelen szabályzat elérhető a szervezet székhelyén és a www.mccainfoodservice.hu címen.
2. Az egyes fejezetek címe csak tájékoztató jellegű.
3.

A különböző promóciós anyagokban szereplő, a promóciós kampányra vonatkozó információk kizárólag
szemléltető jellegűek, és nem keletkeztetnek semmiféle igényt. A promóciós kampányban részt vevők és
a szervező jogait illetően csak és kizárólag a jelen promóciós szabályzat bír kötelező érvénnyel.

1. sz. melléklet – Adatkezelési szabályzat A résztvevő nyilatkozata az adatkezelési
szabályzattal kapcsolatban
1. A Black Tea, spol. s r.o. társaság (székhelye: SK-831 03 Pozsony, Pluhová u. 49.) mint adatkezelő
(a továbbiakban: adatkezelő) kijelenti, hogy a személyes adatok következő körét kezeli: név,
levelezési cím, telefonszám, e-mail-cím, város, irányítószám, utca és házszám/lakásszám,
telephely neve, cégnév, adószám.

2. Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
(általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) alapján történik.
3. Az adatkezelő az alábbi célokból kezeli a résztvevők adatait:
1) a „INCREASE YOUR PROFITS WITH MCCAIN PICKERS!” (akció)
megvalósítása (jogalap: a törvény 23. cikke (1) bek. b. 1 pontja, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
2) igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme (jogalap: a törvény 23. cikke (1) bek. b. 5
pontja, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
4. Az adatkezelő a (3) bekezdésben meghatározott célokból történő adatkezeléssel
kapcsolatban
az alábbi címzettnek vagy címzettcsoportoknak adhatja át a résztvevő személyes adatait:
1) a szervező alkalmazottainak,
2) a támogatónak az akció keretében,
3) A vonatkozó jogszabályok alapján a résztvevő személyes adatainak megszerzésére
jogosult egyéb szervezeteknek.

5. A résztvevő személyes adatainak tárolása az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges
ideig történik, azaz:

1) az akció megvalósításának keretében – 6 hónapig az ajándékok átvételétől kezdve vagy
a hozzájárulás visszavonásáig, hacsak nincs más jogalapja az adatkezelésnek,

2) a szervező által a megvalósított tevékenységgel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése
keretében – a kötelezettségek adatkezelő általi teljesítéséig.

3) igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme keretében – az igények védelméhez
szükséges ideig a jogszabályi rendelkezésekben előírt mértékben.

6. A résztvevő bármikor visszavonhatja a hozzájárulását olyan mértékben, amilyenben az adatkezelő
a személyes adatait kizárólag a hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
7. A személyes adatok résztvevő általi átadása önkéntes alapú, de a kampányban való részvétel
feltétele. A hozzájárulás visszavonása a kampányban való részvételről való lemondásnak minősül.

8. Az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket.
9. A törvény értelmében a résztvevő jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz és
módosítsa őket.

10. A GDPR rendelet alapján a résztvevő jogosult arra, hogy:
1) az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és azokhoz hozzáférést kapjon (GDPR 15. cikk),
az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (GDPR 16. cikk),
az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (GDPR 17. cikk),
az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (GDPR 18. cikk),
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (GDPR 20. cikk).
11. A résztvevő jogosult arra, hogy bármikor – rendkívüli helyzettel kapcsolatos okokból – kifogást
emeljen az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő adatkezelés ellen.
Az adatkezelő ilyen esetben kezelheti a résztvevő adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk (1) bek.).
12. A résztvevő panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

2)
3)
4)
5)

Résztvevő nyilatkozata
Név: ………………………………………………………............................
Lakcím: ………………………………………………………………………..

1. *Megerősítem, hogy megismertem a „Váljon az ételkiszállítás szakértőjévé!” promóciós kampány
szabályzatát, és vállalom, hogy betartom az abban foglaltakat.

2. Hozzájárulok „INCREASE YOUR PROFITS WITH MCCAIN PICKERS!” PROMÓCIÓS KAMPÁNYÁBAN
való részvételhez, illetve a személyes adataim kezeléséhez a részvétel céljából és a részvételhez
szükséges mértékben.

3. Megerősítem, hogy megismertem a fenti adatkezelési szabályzatot beleértve az engemet
megillető jogokat.

Kelt

Résztvevő neve és aláírása

