Az OIL! töltőállomásokon zajló
promóciós játék
hivatalos játék- panasz- és adatkezelési szabályzata
1.

A Játék és promóció szervezője

A MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1016
Budapest, Mészáros u. 58/B., a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 01-09-699184; adószám: 12700226-2-44; a továbbiakban: „Szervező” illetve
„Adatkezelő”) az OIL! Töltőállomásokon (továbbiakban: "Töltőállomás" vagy "Töltőállomások") az ott
vásárlók részére játékot, illetve promóciót (a továbbiakban együttesen: „Játék”) kíván lefolytatni,
amelynek lebonyolításával a MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11., a céget nyilvántartó bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-870764; adószám: 13739847-2-41; a
továbbiakban: a továbbiakban: „Lebonyolító”) bízta meg, aki a Játék teljes körű lebonyolítását vállalta.
A Játékhoz a promóciós termékeket az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1., fióktelep: 1142 Budapest, Erzsébet királyné
útja 87., a céget nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 16-09001602, adószám: 10566680-2-16, a továbbiakban: „Electrolux Lehel Kft.”) és a PÖDÖR Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 44., a céget nyilvántartó
bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 20-09-071282, adószáma:
23112047-2-20., a továbbiakban: „Pödör Kft.”) biztosítja.
2.

A Játék időtartama

A Játék pontmatrica-gyűjtő szakasza 2017. május 29. délelőtt 8 órától 2017. november 30. 18 óráig,
illetve a készlet erejéig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.
A Játék pontmatrica-beváltó szakasza 2017. május 29. délelőtt 10 órától a készlet erejéig, de
legfeljebb 2017. december 10. 16 óráig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.
A Játék promóció szakasza 2017. május 29. délelőtt 8 órától 2017. november 30. 18 óráig tart a
Játékban résztvevő Töltőállomásokon. Online regisztrációs lehetőség: 2017. december 10. 16.00
óráig. Utolsó sorsolás: 2017. december 11. 15.00 óra.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartamát megváltoztassa, meghosszabbítsa.
A Játékban résztvevő Töltőállomások listája jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletét képezi, illetve
megtalálható a www.jatek.oil-benzinkutak.hu weboldalon.

3.

A Játékban résztvevők köre

A Játékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a
továbbiakban: „Játékos”). A Játékból ki van zárva a Szervező, a Lebonyolító, az Electrolux Lehel Kft.
valamint a Pödör Kft. és ezek munkavállalói, a résztvevő Töltőállomások tulajdonosai, üzemeltetői és
azok munkavállalói és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.
4.1.

A Játék menete
Promóciós termékek

A Játék 2. pontban meghatározottak szerinti időtartama alatt a Játékos a Töltőállomásokon, a
Töltőállomásokat üzemeltető gazdasági társaságoktól (a továbbiakban az üzemeltetőkre is
„Töltőállomás/ok” név alatt történik hivatkozás) a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti
Electrolux és Pödör termékekhez, mint promóciós termékekhez (továbbiakban: „Promóciós Termék”)
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3. melléklete szerinti ajándék termékekhez (a továbbiakban: „Ajándék Termékek”), valamint a 4.
melléklete szerinti nyereményekhez (a továbbiakban: „Nyeremény Termékek”) juthat.
A Promóciós Termékekhez jutás az alábbiak szerint alakul:
A Játék időtartama alatt a Játékos megvásárolhatja a Töltőállomásokon a Promóciós Termékeket a
jelen Játékszabályzat feltételei szerint. A jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete rögzíti, hogy a
Játékos mely Promóciós Termékeket vásárolhatja meg 10, 15, 20 és melyeket 25 darab pontmatrica
beváltása mellett (a 2. számú mellékletben ezek elkülönítve szerepelnek, I/1., I/2., II/1. és II/2.
termékcsoportokként). Szintén tartalmazza a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete valamennyi
Promóciós Termék vételárát, melyet a Játékos a 10, 15, 20 vagy 25 darab pontmatrica beváltása
mellett fizetni köteles.
A Játékos által kapott pontmatricák illetve Promóciós Termékek készpénzre vagy más termékre történő
átváltása nem megengedett. Készpénz visszafizetése akkor sem lehetséges, ha a gyűjtőfüzetbe
beragasztott pontmatrica több mint a Promóciós Termék kiváltásához szükséges mennyiség. Ilyen
esetben a Játékos a fennmaradó pontmatrica mennyiséget elveszíti. A fennmaradó pontmatricákat a
beváltandó gyűjtőfüzetből leválasztani, kivágni, új gyűjtőfüzetbe beragasztani nem megengedett.
A Játékos a Pödör prémium olajok a Töltőállomásokkal, a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben
kellékszavatossági igényt nem érvényesíthet, tekintettel arra, hogy azokhoz kedvezmény mellett juthat
hozzá, míg az Electrolux termékek kapcsán a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben olyan
mértékben érvényesíthető jótállási igény, amilyen mértékben ezen termékek kapcsán az Electrolux
Lehel Kft. jótállást vállal a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben.
A Töltőállomások a Promóciós Termékek tekintetében termékkár miatt kárfelelősséget nem vállalnak, a
Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Promóciós Termékek gyártójával, illetve azok
forgalmazójával szemben érvényesíthet. A Lebonyolító a Promóciós Termékek gyártóját illetve azon
forgalmazót, amelytől azok beszerzésre kerültek a Játékos ez irányú, írásbeli kérésének
kézhezvételétől számított 30 napon belül megnevezi.
Figyelemmel arra, hogy a Promóciós Termékek csak a készlet erejéig érhetőek el a készlethiányból,
illetve készletlefogyásból eredő károkért, igényekért Szervező, a Lebonyolító, illetve a Töltőállomások
semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartoznak. A Játékos által kiválasztott Promóciós Termék a
későbbiekben másik Promóciós Termékre nem cserélhető ki, nem váltható vissza.
A Játék időtartamának lejártát követően (illetve a készlet elfogyását követően) Játékos a Promóciós
Terméket a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
4.2.

A pontmatrica-gyűjtő Játék mechanizmusa

A Játék pontmatrica-gyűjtő szakasza folyamán (2017. május 29. délelőtt 8 órától 2017. november 30.
18 óráig, illetve a készlet erejéig) a Töltőállomásokon mindenkori „kútáron” történő bármely fajtájú
üzemanyag, bármely fizetőeszközzel történő vásárlása esetén a Játékos minden elköltött bruttó 3.000,Ft után 1 pontmatricát kap (pl.: 6.000,- Ft vagy afelett két pont, 9.000,- Ft vagy afelett 3 pont).
Készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, bankkártyás fizetésnél azonban a
pontos fizetett összeg alapján történik a pontmatricák kiadása. A pontmatricára váltott összegen felüli
érték után (pl. 3.200,- Ft értékű vásárlás esetén a fennmaradó 200,- Ft) pontmatrica nem jár, a
fennmaradó összeg újabb vásárlás alkalmával az elköltött és pontmatricára váltható összeget nem
növeli. Az egy tankolás alkalmával maximálisan megszerezhető pontok száma nincs korlátozva.
A Töltőállomásokon értékesített üzemanyagon kívül egyéb áru (pl. shop és snack termékek) és
szolgáltatás a Játékban nem vesz részt, így azok megfizetett vételára után pontmatrica nem jár.
A pontmatricák kizárólag a vásárlással egyidejűleg adhatóak ki a megvásárolt üzemanyag után a
nyugtán szereplő összeg alapján. Több nyugta illetve több járműbe történő tankolás nem vonható
össze.
A Promócióban kizárólag a Szervező megbízásából, a Lebonyolító által elkészítetett sértetlen állapotú,
eredeti, öntapadós pontmatricákkal lehet részt venni. A pontmatricák a fizetés alkalmával kerülnek
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átadásra a Játékos részére. A Lebonyolítónak, illetve a Töltőállomásnak a pénztártól történő távozást
követően nem áll módjában pontmatricát kiadni, még a vásárlást igazoló blokk ellenében sem.
Az automata pénztáraknál tankoló ügyfelek úgy kaphatják meg pontmatricáikat, ha a nyugtát a
tankolást követően egy héten belül az adott töltőállomáson bemutatják, a Töltőállomás pedig a nyugtát
a beváltást igazoló jelzéssel látja el.

4.3.

A pontmatricák beváltása

A pontbeváltásra 2017. május 29. délelőtt 10 órától 2017. december 10. 16 óráig, illetve a készlet
erejéig van lehetőség.
Az üzemanyag vásárlás ellenértéke alapján kapott pontmatricákat gyűjtőfüzetben kell gyűjteni, amelyek
ingyenesen hozzáférhetőek a Játékban résztvevő Töltőállomásokon. A pontmatricákat a gyűjtőfüzet
megfelelő helyére kell beragasztani. Amennyiben a gyűjtőfüzet betelik, új gyűjtőfüzet használata válik
szükségessé. A pontmatricákat a Szervező és Lebonyolító csak az eredeti gyűjtőfüzetbe ragasztva
fogadja el. A gyűjtőfüzet Magyarország területén a Játékban résztvevő Töltőállomások bármelyikén
beváltható a Promóciós Termékekre a jelen Játékszabályzat szerint.
A Promóciós Termékek a Játékos által úgy szerezhetőek meg, hogy összegyűjt 10, 15, 20 vagy 25
darab pontmatricát a pontgyűjtő füzetben, és az általa választott Promóciós Termékért a
Töltőállomásnak megfizeti a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti vételárat. A
pontmatricák beváltásakor a Játékosnak a kitöltött gyűjtőfüzetet át kell adnia a Töltőállomás
dolgozójának, aki a gyűjtőfüzetet lepecsételi, majd visszaadja a Játékos részére. A beváltási határidőt
követően átadott gyűjtőfüzeteket a Lebonyolítónak nem áll módjában elfogadni.
Az egy gyűjtőfüzetben összegyűjtött pontmatricák több Promóciós Termékre is beválthatóak,
amennyiben a kívánt Promóciós Termékeknek és beváltási feltételeknek megfelelő számú pontmatrica
került beragasztásra a gyűjtőfüzetbe. Több, különböző gyűjtőfüzetben gyűjtött pontmatricák nem
összevonhatóak. A Promóciós Termékek egyfelől a Töltőállomás azon készletéből választhatóak,
amelyek a beváltás pillanatában az adott Töltőállomáson éppen rendelkezésre állnak. Másfelől
amennyiben a promóciós termékekből nem található kellő mennyiség az adott Töltőállomáson, úgy az
minden héten utánrendelhető (a készlet erejéig).
A Töltőállomás dolgozója jogosult a pontmatricák eredetiségét ellenőrizni, és az érvénytelennek vagy
nem eredetinek minősített pontmatricákat indokolás nélkül visszatartja. Ilyen esetben a Játékos a Játék
Lebonyolítónál a 6. pont szerint panaszt tehet, aki dönt a pontmatricák eredetiségéről és így a Játékban
való további részvételéről.

4.4.

Nyereményjáték

Amennyiben a Játékos összegyűjt legalább 20 darab pontmatricát a pontgyűjtő füzetben, , a 20 db
Töltőállomáson érvényesített matricáért cserébe kaparós kuponkártyát kap, amelynek a lekaparható
szürke felülete alatt található kóddal regisztrálhat a www.jatek.oil-benzinkutak.hu
promóciós
weboldalon az ott feltüntetett adatok megadásával (név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, vásárolt
üzemanyag fajtája). A regisztráció feltétele, hogy a Játékos azt megelőzően a - minimum 20 pontot
tartalmazó - pontgyűjtő füzetet a Töltőállomáson, bemutassa, azt lepecsételtesse. A regisztráló
Játékosok ezt követően nyereményjátékon vehetnek részt.
A sorsolásra a Lebonyolító székhelyén kerül sor 2017. július 31-én, 15.00 órakor, 2017. október 2-án
15.00 órakor és 2017. december 11-én. 15.00 órakor. A sorsolást a Lebonyolító bonyolítja le, zárt
informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. Minden Nyeremény Termék esetében arra az
esetre, ha a nyertes Játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) a nyereményét nem venné át, vagy valamely
kizáró feltétel miatt arra nem lenne jogosult, a Lebonyolító kisorsolja azt a Játékost, aki ez esetben a
nyereményre jogosulttá válik. Arra az esetre, ha a nyereményre ez a személy se lenne jogosult, vagy
azt nem venné át, a Lebonyolító kisorsol egy harmadik személyt is (a második és harmadik kisorsolt
személy a továbbiakban: „Tartalék Nyertes/ek”).
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A nyerési esély növelése érdekében egy Játékos több, beváltott, lepecsételt pontgyűjtő füzet után járó
kóddal is indulhat a sorsoláson, de egy személy csak egy nyereményt nyerhet. Amennyiben egy
Játékost már nyertesnek sorsolnak ki, és ezt követően egy másik Nyeremény Terméknyertese is ő
lenne, úgy csak az első nyereményre jogosult, míg a második nyeremény esetében a Tartalék Nyertes
lép a helyébe.
A Nyertes azonosítása és értesítése a sorsolást követően történik meg, a jelen Játékszabályzat szerint.
A Lebonyolító a jelen nyereményjáték során minden sorsolás alkalmával az alábbi nyereményeket
sorsolja ki:
•
•
•

sorsolásonként 1 db, azaz a Játék során összesen 3 db Electrolux Ergorapido 2 in 1
akkumulátoros nyeles porszívó ZB3106
sorsolásonként 1 db, azaz a Játék során összesen 3 db Pödör ajándékcsomag
(melynek tartalma 1 db Stájer Tökmagolaj és 1 db Dióolaj vagy 1 db Mákolaj és 1 db
Lenmagolaj)
sorsolásonként 3 db, azaz a Játék során összesen 9 db Electrolux könyvcsomag
(melynek tartalma 1 db Electrolux turmixfüzet, és 1 db Electrolux süteményes könyv)

Sorsolások időpontja:
2017. július 31. 15.00 óra
2017. október 2. 15.00 óra
2017. december 11. 15.00 óra
A Lebonyolító valamennyi nyereménytárgy vonatkozásában külön Nyertest sorsol. Egy Játékos a
nyereményjáték teljes időtartama alatt legfeljebb 1 nyereményre lehet jogosult.
A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy
amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban,
úgy a Szervező a Nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve
minden kapcsolódó költség (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség,
stb.) a Nyertest terheli.
A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak
megváltoztatására!
A Lebonyolító a Nyertest legkésőbb a sorsolást követő munkanapon a regisztrációja során megadott
elérhetőségein értesíti, és egyeztet vele a nyereménye átadásának és átvételének módjáról,
időpontjáról. Amennyiben a Nyertes a regisztrációja során megadott e-mail címén keresztül nem érhető
el a sorsolás lezárását követő 7 napon belül, úgy nyereményére később nem tarthat igényt, és ez
esetben a Lebonyolító az első Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek, amennyiben pedig ő sem érhető
el, úgy a második Tartalék Nyertest.
Lebonyolító által küldött e-mail üzenet minden esetben érvényes, függetlenül attól, hogy azt a Nyertes/
Tartalék Nyertes ténylegesen fogadta-e, és ha igen, ki volt a fogadó fél. Nyertesnek kell biztosítani,
hogy a regisztráció során megadott e-mail cím képes legyen e-mail-eket fogadni. A Lebonyolítót nem
terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a Nyertes azért veszti el jogát
nyereményre, mert nem ellenőrizte a bejövő e-mail üzeneteket és/vagy a bejövő üzenetet e-mail
rendszere esetlegesen kéretlen levélnek (spam) minősítette, így arról nem, vagy nem időben szerzett
tudomást.
A Nyertes nevét, illetve a nyertes kuponkártyán lévő kódot a Lebonyolító közzéteszi a kezelésében lévő
weboldalon: www.jatek.oil-benzinkutak.hu, és a Facebook által üzemeltetett, és a Lebonyolító
kezelésében lévő a https://www.facebook.com/OILHungary linken található OIL! Hungary Facebook
oldalon, amihez a Játékosok a nyereményjátékban való részvételük előtt kifejezetten hozzájárulnak.
A Nyeremény Termék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások
(pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terhelik.
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A Nyeremény Termékek másra át nem ruházhatók. A Nyertesek a Nyeremény Termék átvételét saját
kezű aláírásukkal igazolják.
A Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékosok által a
regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a sorsolást követően 24 órán belül, majd
visszajelzés hiányában, további 48 órán belül ismételten. Amennyiben a Lebonyolító észleli, hogy a
Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a tudomásszerzést
követően sor kerül az első Tartalék Nyertes illetve a második Tartalék Nyertes fentiekkel megegyező
módon történő kiértesítésére.
A Nyertes köteles a kóddal ellátott kuponkártyáját a Nyeremény Termék átvételekor bemutatni.
A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő Nyertes a Nyeremény Terméket az
értesítést követő 4. munkanaptól veheti át az értesítéstől számított 30 napon belül azon a
Töltőállomáson veheti át, amely a beváltott pontgyűjtő füzetet lepecsételte. Amennyiben a Nyertes ezen
határidőn belül nyereményét nem veszi át vagy nem teljesíti az átvételhez szükséges feltételeket, a
nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és ez esetben a Lebonyolító az első Tartalék Nyertest
hirdeti ki nyertesnek. Amennyiben a nyereményt ő sem veszi át, vagy nem tesz eleget a vonatkozó
feltételeknek, úgy a lebonyolító a második Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek.
A nyeremények másra át nem ruházhatók. A Nyertesek a Nyeremény Termék átvételét saját kezű
aláírásukkal igazolják.
A Játékos a Pödör prémium olaj Nyeremény Termékek kapcsán kellékszavatossági igényt nem
érvényesíthet, tekintettel arra, hogy azokhoz ellenérték nélkül juthat hozzá, míg az Electrolux
Nyeremény Termékek kapcsán a Játékos az Electrolux Lehel Kft.-vel szemben érvényesíthet jótállási
és vagy szavatossági igényt.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

4.5.

Ajándék termék

Az előző, 4.4. pontban meghatározott és érvényesített legalább 20 darab pontmatricát tartalmazó
pontgyűjtő füzetért cserébe átadott kaparós kuponkártyával esély nyílik az Ajándék Termékek
megnyerésére is.. Amennyiben a Játékos a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt az előző, 4.4.
pontban meghatározott kód felett az „Ön Nyert” felirattal találkozik, úgy egy darab a jelen
Játékszabályzat 3. számú melléklete szerinti Ajándék Termékre jogosult, melyet az „Ön Nyert” feliratú
lekapart kuponkártya bemutatását követően – az Ajándék Termék készletre állásától függő időpontban
- ad át a Játékos részére a Töltőállomás dolgozója.
A Játékos az Ajándék Termék kapcsán kellékszavatossági igényt nem érvényesíthet, tekintettel arra,
hogy azokhoz ellenérték nélkül juthat hozzá.

5.

Egyéb rendelkezések

A Játékosokat a beváltott Promóciós Termékek után adó nem terheli. A Promóciós Termékek pénzre,
illetve más termékre nem válthatóak át.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit - ideértve a Promóciós Termékek körét a Játékosok Töltőállomásokon történő tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Szervező jogosult a
Játékot bármikor visszavonni.
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A Játékban résztvevők részvételükkel - minden külön jognyilatkozat nélkül - automatikusan tudomásul
veszik es elfogadják a jelen hivatalos promóciós Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A
Játék részvételi- és játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.
A Játék részleteit jelen Játékszabályzat tartalmazza, amely megtalálható kinyomtatott formában, a
Játékban résztvevő, kijelölt Töltőállomásokon, továbbá elektronikusan a www.jatek.oil-benzinkutak.hu
internetes oldalon a Játék teljes időtartama alatt.

6.

Adatkezelési Szabályzat

Természetes személy Játékosok személyes adatainak kezelésére kizárólag az alábbi esetekben kerül
sor:
a) abban az esetben, amennyiben a Játékos a 4.4 bekezdésnek megfelelően regisztrál
www.jatek.oil-benzinkutak.hu weboldalon.
b) abban az esetben, amennyiben a Játékos panaszt jelent be a 6.2 fejezetnek megfelelően.
A természetes személy Játékosok adatait a Szervező és a Lebonyolító az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli
és dolgozza fel.
A Játékos a 4.4 pont szerint regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő a
6.1.2. pontban szabályozottak szerinti célból adatkezelést végezzen, és a Lebonyolítót, a MAHAGONY
ESC Kft.-t (székhely: 1013 Budapest Pauler u. 11. cégjegyzékszám: 01-09870764 adószám: 137398472-41, a továbbiakban: "Lebonyolító"), mint Adatfeldolgozót a Játék lebonyolításához kapcsolódó
adatfeldolgozással megbízza.
A fent meghatározott adatkezelésekre az alábbi rendelkezések az irányadók.

6.1

A 4.4 bekezdésben meghatározott Nyereményjátékra történő regisztráció során
megadott adatok kezelése
6.1.1

A kezelt adatok köre

A 4.4 bekezdésben meghatározott adatok, azaz a Játékos neve, e-mail címe, telefonszáma,
irányítószáma, valamint a Játékos által vásárolt üzemanyag fajtája.
6.1.2

Az adatkezelés célja

A Szervező a 6.1.1 bekezdésben meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:
a) a 4.4 bekezdésben meghatározott Nyereményjáték lebonyolítása, elszámolása,
igazolása, utólagos ellenőrzése, a nyertes Játékosok kisorsolása, a nyertes Játékosok
nevének és irányítószámának közzététele a www.jatek.oil-benzinkutak.hu weboldalon,
valamint a https://www.facebook.com/OILHungary linken található OIL! Hungary
Facebook oldalon, a nyertes Játékosok kiértesítése e-mail-ben, hatóság ellenőrzése
esetén adatszolgáltatás a hatóság részére a mindenkori jogszabályi előírásoknak
megfelelően;
b) anonimizált statisztika készítése a Játékosok vásárlási szokásairól. Az anonimizált
statisztika elkészültét követően a statisztikai adatok nem kapcsolhatók össze a
Játékosokkal, így a statisztika a továbbiakban nem minősül személyes adatnak.
A fentieken túlmenően a Szervező a Játékos nevét és e-mail címét az alábbi, további célból is
kezeli:
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c) reklám küldése az ehhez külön hozzájáruló Játékos, mint a reklám címzettjének
részére az „OIL!” védjegy alatt forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról, az „OIL!”
védjegy alatt működő töltőállomások termékeiről, szolgáltatásairól, valamint a Szervező
esetlegesen jövőben megszervezésre kerülő nyereményjátékairól közvetlen
megkeresés módszerével, e-mail-ben;
d) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII tv. 6. § (5) bekezdésének megfelelően nyilvántartás vezetése a reklámok
küldéséhez hozzájáruló Játékosok nevéről, e-mail címéről.

6.1.3

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Nyereményjátékra regisztráló Játékos hozzájárulása. A
hozzájárulás a Játékos akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a fent meghatározott
személyes adatok teljes körű kezeléséhez.
6.1.4

Az adatkezelő adatai

A Nyereményjáték tekintetében a MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: HU-1016 Budapest, Mészáros u. 58/B., a céget nyilvántartó
bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-699184; adószám:
12700226-2-44) minősül adatkezelőnek.
6.1.5

Az adatfeldolgozó adatai

A Nyereményjáték tekintetében adatfeldolgozóknak minősül: MAHAGONY E. S. C.
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest,
Pauler u. 11., cégjegyzékszám: 01-09-870764, adószám: 13739847-2-41).
A Nyertesek neve közzétételre kerül a kezelésében lévő www.jatek.oil-benzinkutak.hu
weboldalon, és a Facebook által üzemeltetett, a https://www.facebook.com/OILHungary linken
található OIL! Hungary Facebook oldalon. Ennek megfelelően további adatfeldolgozási
tevékenységet végez:
Facebook Ireland Ltd (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Írország, adószám: IE9692928F)

6.1.6

Az adatkezelés időtartama

A Szervező a Játékos nevét, e-mail címét, telefonszámát, irányítószámát, valamint a Játékos
által vásárolt üzemanyag fajtájára vonatkozó személyes adatokat a 6.1.2 a) és b) pontjában
megjelölt célokra a célok teljesülésének időpontjáig, azaz 2018. február 28-ig kezeli. Ezt
követően az irányítószámra és a Játékos által vásárolt üzemanyag fajtájára vonatkozó
személyes adatokat az adatkezelő megsemmisíti. A Szervező a Játékos nevét és e-mail címét
a 6.1.2 bekezdés c) és d) pontjában megjelölt célra a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli.

6.1.7

Az adatok megismerésére jogosult személyek

A Szervező, és az Adatfeldolgozók részéről kizárólag azok a munkavállalók jogosultak
megismerni a személyes adatokat, akik közreműködése nélkülözhetetlen a 6.1.2 bekezdésben
meghatározott célok eléréséhez.
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6.1.8

A Játékos hozzájárulásának visszavonása

A Játékos a személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás
és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonás kézhezvételét követően a
Szervező a Játékos nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul törli, így
különösen a 6.1.2 bekezdés d) pontja szerinti nyilvántartásból. A Játékos részére a
továbbiakban reklám nem küldhető.
A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy amennyiben a hozzájáruló nyilatkozatukat a
Nyereményjáték befejezését megelőzően vonják vissza, az értelemszerűen a Játékos kizárását
eredményezi a Nyereményjátékból, miután a Játékos személyes adatai nélkül a Játékos nem
sorsolható ki.
A Szervező a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus
levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen
azonosítható legyen.
Visszavonó nyilatkozat elektronikus levél útján történő megküldése esetén kérjük, hogy a
Játékos a visszavonó nyilatkozatot arról az e-mail címről küldje meg, amelyet a regisztráció
során felhasznált. Kérjük, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó e-mailt az
alábbi e-mail címre szíveskedjen megküldeni:
visszavonas@mabanaft.com
Visszavonó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén kérjük, hogy a Játékos a
visszavonó nyilatkozatot az alábbi címre szíveskedjen megküldeni:
cím: Mabanaft Hungary Kft. HU-1016 Budapest, Mészáros u. 58/B.
Amennyiben a természetes személy Játékos a hozzájárulásának visszavonását postai levél
formájában küldi meg a fenti címre, úgy a Mabanaft Hungary Kft. a természetes személy
Játékos visszavonásában kijelentett igénybejelentésére megtéríti a szabványméretű, 30
grammig terjedő levél belföldi, ajánlott feladásának Magyar Posta által felszámított költségeit a
természetes személy Játékos részére.
Az e-mail útján közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni
kell a Játékost arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő
közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének
megtiltása iránti igényét bejelentheti.

6.2

Panaszkezelési szabályzat

A Lebonyolító a Játékosoktól érkező panaszokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, egységesen kezeli. A Lebonyolító ennek megfelelően biztosítja, hogy a
Játékos a Játékkal összefüggő panaszát szóban (személyesen), vagy írásban (személyesen, vagy más
által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
A Játékosoknak 2018. január 31-ig van lehetőségük panaszt benyújtani a Lebonyolítóhoz.
6.2.1

A panasz bejelentése

A Játékos bejelentését megteheti:
▪
▪
▪

szóban: A Lebonyolító székhelyén munkanapokon 8 órától 17 óráig, előre egyeztetett
időpontban
postai úton: MAHAGONY E.S.C. Kft. postafiók címére: 1013 Budapest, Pauler u. 11. A
borítékon feltüntetve: „Panasz”.
elektronikus levélben az alábbi e-mail címen: Magony Szilvia: szilvia@mahagony.hu
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6.2.2

A panasz

A panasz olyan megkeresés, melyben a Játékos a Játék lebonyolításával összefüggésben
különösen, de nem kizárólagosan a Szervező, a Lebonyolító vagy a Játékban résztvevő
Töltőállomások munkavállalói eljárásával, mulasztásával vagy döntésével nem ért egyet, és
amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelyet a Játékos a 6.1.
pontban meghatározott módok bármelyikén közöl a Lebonyolítóval.
A Játékos eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben a Játékos meghatalmazott útján jár el,
úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt
követelményeknek kell eleget tennie.
6.2.2.1 Az írásbeli panasz tartalma
Írásbeli panasz előterjesztése esetén a panasz hatékony kezelése érdekében kérjük,
szíveskedjék a panaszban legalább az alábbi információkat megadni:
a) a panasztevő Játékos neve és címe;
b) panasz részletes leírása, a panaszt alátámasztó iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok, amennyiben ilyenek vannak.
6.2.2.2 A szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma
Szóbeli panasz előterjesztése esetén az alábbi adatokat rögzítjük a szóbeli panaszról felvett
jegyzőkönyvben:
a) a panasztevő Játékos neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a panasz részletes leírása, a panasztevő Játékos által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Lebonyolító nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a panasztevő Játékos
aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) a panasz egyedi azonosítószáma,
h) a meghatalmazott útján eljáró Játékos esetében az érvényes meghatalmazás.
6.2.3

A panasz nyilvántartása

A 6.2.2 pont szerinti bármely csatornán beérkezett panaszokról, valamint az azok alapján tett
intézkedésekről a Lebonyolító elektronikus nyilvántartást vezet, illetve az előterjesztett
panasznak egyedi azonosítószámot ad. A panaszkezelési rendszerben rögzítésre kerül
▪ az írásbeli panasz tartalma, illetőleg a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma;
▪ a panasz beérkezésének dátuma;
▪ a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása, elutasítás esetén
annak indoka;
▪ az intézkedés teljesítésének határideje és a végrehajtásért felelős személy
megnevezése;
▪ a kivizsgálás során felmerült, a megoldásban segítő dokumentumok listája, a
kivizsgálás eredménye és a panasz megválaszolásának időpontja.
6.2.4

A panaszkezelési eljárás

A panasz kivizsgálása térítésmentes.
▪

Szóbeli panaszkezelés
A Lebonyolító a szóban tett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a szóban tett panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a
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Játékos a panasz kezelésével nem ért egyet, a Lebonyolító rögzíti a 6.2.2.2. bekezdés
szerinti jegyzőkönyvet, és annak egy másolati példányát a Játékosnak átadja.
▪

Írásbeli panaszkezelés
Írásban postai úton, vagy e-mail útján előterjesztett panasz esetén a Lebonyolító
jegyzőkönyv helyett a panasszal kapcsolatos írásbeli álláspontját küldi meg a
Játékosnak.
A Lebonyolító írásbeli álláspontja szükségszerűen rögzíti a Játékos nevét, címét, a
panasz előterjesztésének idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Játékos által
megküldött iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, valamint a
Lebonyolító nyilatkozatát a Játékos panaszával kapcsolatos álláspontjáról. A
Lebonyolító írásbeli álláspontja tartalmazza a panasz egyedi azonosítószámát.

A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra rendelkezése álló határidő a panasz
Lebonyolítóhoz történő beérkezésétől számított 30 naptári nap.
A panasz elutasítása esetén a Lebonyolító válaszában tájékoztatja a Játékost a jogorvoslati
lehetőségekről.
6.2.5

A panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelési rendelkezések

6.2.5.1 A kezelt személyes adatok köre
Az írásbeli panasz, illetőleg a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma, amely legalább a
panasztevő Játékos nevét és címét tartalmazza, valamint a panasz egyedi azonosítószáma.
6.2.5.2 Az adatkezelés jogalapja
A panasztevő Játékos hozzájárulása. A hozzájárulás a Játékos akaratának önkéntes és
határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű kezeléséhez.
6.2.5.3 Az adatkezelés célja
Promóciós játékhoz kapcsolódó panaszkezelési eljárás lefolytatása, így különösen a
panasztevő Játékos által benyújtott panasz vizsgálata, a panasz alapján döntéshozatal a
panasz megalapozottságáról, valamint a Játékos tájékoztatása a panasz alapján meghozott
döntésről és a panasz kezeléséről, illetőleg annak elutasításáról.
6.2.5.4 Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a cél megvalósulásáig, azaz a panaszkezelési eljárás befejeztéig (legkésőbb
2018. február 28-ig) történik, ezt követően az adatok haladéktalanul megsemmisítésre
kerülnek.
6.2.5.5 Az adatok megismerésére jogosult személyek a Lebonyolító részéről
A Lebonyolító részéről kizárólag azok a munkavállalók jogosultak megismerni a személyes
adatokat, akik közreműködése nélkülözhetetlen a panaszkezelési eljárás eredményes
lebonyolításához.
6.2.5.6 Az adatkezelő adatai
Figyelemmel arra, hogy a Lebonyolító érdemben jogosult elbírálni a panaszokat, a panaszok
esetében többes adatkezelés valósul meg. Ennek megfelelően a panaszok adatkezelőinek a
Szervező és a Lebonyolító minősül.
6.3

A természetes személy Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai, jogorvoslati
lehetőségei
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A Játékos kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
A Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Játékos
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Játékos személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,
hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A Játékos tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A
tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli a Játékossal, hogy a felvilágosítás
megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén
az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) a Játékos kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely
a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat értesíteni
kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel a Játékos jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,
törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági
jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Játékosnak a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső
biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a
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büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy
pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a
foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a
felügyeletet is -, továbbá a Játékos vagy mások jogainak védelme érdekében.
A fentieken túlmenően a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez az adatkezelő érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Játékost
írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő a Játékos tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve
a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
Ha a Játékos az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja,
a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Játékos választása szerint – a
Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos az adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
A Játékossal szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni a Játékosnak az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
A fentieken túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a
közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Személyes adatok
védelméhez fűződő jogának megsértése miatt Játékos továbbá fordulhat bírósághoz.
6.4

Adatbiztonsági előírások

Az adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik arról, hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne férjenek
hozzá. Ennek érdekében kialakította a szükséges eljárási rendeket, biztosította a szükséges technikai
feltételeket, melyeket az adatkezelő minden alkalmazottja köteles követni.
A Nyereményjáték befejezéséig Játékos személyes adatai MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11., a céget
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nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-870764; adószám:
13739847-2-41) székhelyén kerülnek tárolásra. A Nyereményjáték befejezését követően a személyes
adatok tárolására a Szervező székhelyén kerülnek tárolásra. A mindenkori adatvédelmi szabályoknak
megfelelően kialakított adatkezelés biztosítja, hogy a személyes adatok kizárólag erre kijelölt
munkatársak számára legyenek hozzáférhetőek, így csak ezen személyek rögzíthetnek adatot, illetve
férhetnek hozzá az adatokhoz.
Az adatkezelő az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatok harmadik személyeknek történő továbbítása tilos, kivéve, amennyiben a
továbbítást törvény előírja.
Egyéb jogorvoslati lehetőségek

6.5

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő
eredménytelen eltelte esetén a Játékos a panasza jellege szerint az alábbi testületekhez, illetve
hatóságokhoz fordulhat:
▪
▪
▪
▪

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (Cím: 1052 Budapest,
Városház u. 7., Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.);
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.);
1952. évi III. törvény szerinti illetékes bírósághoz;
A permegelőző eljárások közül közvetítői eljárás is kezdeményezhető a közvetítői
tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján.

Budapest, 2017. május __.
MABANAFT HUNGARY
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapest, 2017. május __.
MAHAGONY E. S. C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapest, 2017. május __.
Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű
Társaság
Budapest, 2017. május __.
PÖDÖR Korlátolt Felelősségű Társaság
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1. számú melléklet
A Játékban résztvevő Töltőállomások listája

Név

Benzinkút címe:

OIL! Almásfüzítő

2932 Almásfüzítő, 020/16 hrsz.

OIL! Bábolna

2943 Bábolna, Ác s út 2.

OIL! Balassagyarmat

2660 Balassagyarmat, Rákóc zi fejedelem út 129.

OIL! Bec sehely

8866 Bec sehely, Vérvölgy 011/28 Hrsz.

OIL! Berhida

8182 Berhida Petőfi S. u. 2.

OIL! Bonyhád

7150 Bonyhád, Bartók Béla utc a 2/2.

OIL! Csorna

9300 Csorna, Soproni út 66/k

OIL! Dunaújváros

2400 Dunaújváros, Arány J. u. 6.

OIL! Dunavarsány

2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi utc a 155.

OIL! Eger

3300 Eger, Sas utc a 94.

OIL! Fertőszéplak

9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos utc a. 87

OIL! Fót

2151 Fót, Keleti Márton. utc a 7/A.

OIL! Füzesabony

3390 Füzesabony, 33. sz. Főút 0197/6 Hrsz

OIL! Gyöngyös

3200 Gyöngyös, Karác sondi út 9.

OIL! Győr

9028 Győr, Régi Veszprémi út 4.

OIL! Győr-Adyváros

9023 Győr, Bán Aladár

OIL! Gyula

5700 Gyula, Csabai út 3.

Oil! Halmaj

3842 022/43 hrsz 3-as főút

Oil! Hort
OIL! Komárom
OIL! Kiskunfélegyháza
OIL! Levél
OIL! Lenti
Komárom
OIL!

3014
2900
6100
9221
2900
8960

Lenti
OIL! Maglód

8960 Maglód,
Lenti 0145/19
hrsz. utca 6/A.
2234
Liszt Ferenc.

OIL! M43 Maroslele
OIL!Mórahalom
Maglód
Oil!

M43 Maroslele
2234 Mórahalom,
Maglód, LisztRöszkei
Ferenc.
6782
útutca
40. 6/A.

OIL!
OIL!
OIL!
OIL!
OIL!
OIL!
OIL!

9200
2421
2942
2364
2421
8500
2364

OIL! Levél

OIL! Mosonmagyaróvár
M43 Maroslele
OIL!
Oil!
Mórahalom
OIL! Nagyigmánd

Mosonmagyaróvár
Nagyvenyim
Nagyigmánd
Ócsa
Nagyvenyim
Pápa
Ócsa

Hort, kossuth út 198.
Komárom, Ácsi út 84.
5-ös főút 108 km
Levél, József Attila. utca 1.
Komárom,
Ácsihrsz.
út 84.
Lenti
0145/19

9221 Levél, József Attila. utca 1.

M43 Maroslele
9200
Királyhidai út 42.
6782 Nagyigmánd,
Mórahalom, Röszkei
út 40.
2942
Szákszendi
elágazás

Királyhidai út Fő
42.út 18.
Nagyvenyim,
Nagyigmánd, Szákszendi elágazás
Ócsa, Kiss János út 1.
Nagyvenyim, Fő út 18.
Pápa, Külső Veszprémi út 75.
Ócsa, Kiss János út 1.

Pápa
OIL! Rákoskeresztúr

8500 Budapest,
Pápa, KülsőKeresztúri
Veszprémi
75.
1106
útút208.

Rákoskeresztúr
OIL! Sóskút

1106 Sóskút,
Budapest,
Keresztúri
út 208.
2038
Ipari
Park

OIL! Szabadbattyán
OIL! Szeged
Sóskút
OIL!
OIL!
Szabadbattyán
OIL! Székesfehérvár

M7 Tác - Gorsium kijárat
2038 Szeged,
Sóskút, Ipari
Park út 18.
6728
Fonógyári
M7
Tác
Gorsium
kijárat
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út hrsz. 02022/6.
6728 Szentes,
Szeged, Fonógyári
út 18.
6600
Alsórét 258.

Szentes
OIL! Szigethalom

6600 Szigethalom
Szentes, Alsórét
2315
Műút258.
222.

OIL! Szob
OIL! Táborfalva
Szigethalom
OIL!
OIL!
Szob
OIL! Tét

2628 Szob, Ady Endre utca 179.
2315 Táborfalva
SzigethalomKecskeméti
Műút 222. út 4/A.
2381
2628 Tét,
Szob,Győri
Ady utca
Endre184.
utca 179.
9100

OIL! Zirc

8420 Zirc, Állomás utca 5.

OIL! Szentes
Szeged
OIL!
OIL! Székesfehérvár

OIL! Zirc
Táborfalva
OIL!
OIL! Tét

8000 Székesfehérvár, Zámolyi út hrsz. 02022/6.

2381 Zirc,
Táborfalva
Kecskeméti
8420
Állomás
utca 5. út 4/A.
9100 Tét, Győri utca 184.
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2. számú melléklet
A Játék időtartama alatt megvásárolható Promóciós Termékek

I/1 - 10 db matrica beváltása esetén
Legfeljebb 1 db Pödör prémium olaj a kampányban felsorolt termékek közül.
I/2 - 15 db matrica beváltása esetén
Legfeljebb 2 db Pödör prémium olaj a kampányban felsorolt termékek közül.
II/1 - 20 db matrica beváltása esetén
1 db Electrolux készülék (kivéve a II/2 alatt meghatározott Electrolux termék) vagy legfeljebb 3 db
Pödör prémium olaj a kampányban felsorolt termékek közül.
II/2 - 25 db matrica beváltása esetén
1 db Electrolux Ergorapido 2in1 akkumulátoros nyeles porszívó ZB3106 vagy 1 db Electrolux készülék
a II/1-es pontban felsoroltak közül, vagy legfeljebb 5 db Pödör prémium olaj a kampányban felsorolt
termékek közül.
PÖDÖR termékek

Kiszerelés
Fogyasztói ár
(ml)
Pödör Tökmagolaj
Pödör Mákolaj
Pödör Lenmagolaj
Pödör Máriatövis olaj
Pödör Dióolaj
Pödör díszdoboz

100
100
100
100
100

2 090 Ft
1 980 Ft
1 390 Ft
2 090 Ft
2 060 Ft

OIL!kampányban
Kedvezmény
szereplő
kedvezményes ár
1 317 Ft
1 242 Ft
875 Ft
1 317 Ft
1 295 Ft
330 Ft

37%
37%
37%
37%
37%

Electrolux termékek

OIL!kampányban
Kedvezmény
Termékkód Fogyasztói ár
szereplő
kedvezményes ár
Electrolux Touster
Electrolux Vízforraló
Electrlux filteres kávéfőző
Electrolux vasaló
Electrolux sport turmix
Electrolux botmixer
Electrolux rapido morzsaporszívó
Autó tisztító készlet univerzális
Ergorapido 2 in 1

EAT3300
EEWA3300
EKF3300
EDB5220
ESB2450
ESTM3300
ZB5103W
KIT09
ZB3106

10 990 Ft
10 990 Ft
10 990 Ft
14 990 Ft
11 990 Ft
11 990 Ft
14 990 Ft
9 990 Ft
54 990 Ft

6 990 Ft
6 990 Ft
7 990 Ft
8 990 Ft
7 990 Ft
7 990 Ft
9 990 Ft
6 990 Ft
39 990 Ft

36%
36%
27%
40%
33%
33%
33%
30%
27%
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3. számú melléklet
Ajándék termék
•

A töltőállomásokon azonnal megnyerhető nyeremény, a kampány teljes ideje alatt – 700
db Electrolux turmixfüzet.

4. számú melléklet
Online nyereményjáték
Minden sorsolás alkalmával:
• sorsolásonként 1 db, azaz a Játék során összesen 3 db ZB3106 Ergorapido 2 in
1
kéziporszívó értéke: 54 990 Ft
• sorsolásonként 1 db, azaz a Játék során összesen 3 db Pödör ajándékcsomag (100 ml Stájer
Tökmagolaj és 100 ml Dióolaj értéke: 4150 Ft vagy 100 ml Mákolaj és 100 ml Lenmagolaj
értéke: 3370 Ft.)
• sorsolásonként 3 db, azaz a Játék során összesen 9 db Electrolux könyvcsomag: Electrolux
turmix füzet, Electrolux süteményes könyv
Sorsolás:
2017. július 31. 15.00 óra
2017. október 2. 15.00 óra
2017. december 11. 15.00 óra
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