
 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT – glutenerzekeny.hu Facebook oldal 

„Játssz és nyerj gluténmentes Nestlé Corn Flakes ajándékcsomagot!” üzenőfali 

nyereményjátékához 

 

 

A játék időtartama: 

2015. szeptember 03. 10:00 – 2015. szeptember 8. 24:00 

A sorsolás időpontja, helyszíne: 2015. szeptember 10. Vecsés  

A sorsolások gépi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra. Sorsolások nem nyilvánosak. 

A pályázat kiírója: 

Cereal Partners Hungária Kft. (továbbiakban „Kiíró”) 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele: 

A Játékos megosztja a Facebook posztot és FB kommentben megírja, tejjel, növényi itallal, 

joghurttal vagy csak úgy magában próbálná-e ki az új mézes-földimogyorós, gluténmentes 

Nestlé Corn Flakes gabonapelyhet.  

 

 

FB poszt szövege: Ismered az Nestlé mézes-földimogyorós, gluténmentes gabonapelyhet? 

Villám játék! Oszd meg ezt a hírt és írd meg a gluténérzékeny.hu Facebook posztjában, hogy 

Te tejjel, növényi itallal, joghurttal vagy csak úgy magában próbálnád-e ki az új gluténmentes 

Nestlé Corn Flakes gabonapelyhet mézes-mogyorós ízben!  

A megosztók és kommentezők között kisorsolunk 10 db gluténmentes Nestlé Corn Flakes 

gabonapehely csomagot! A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását 

jelenti, amelyet a további részletekkel együtt itt érhetsz el: https://glutenerzekeny.hu/uj-

glutenmentes-reggelizopehely-a-nestletol-mogyoros-mezes-corn-flakes/ 

 

Nyeremények 

A helyes megfejtők között 10 db gluténmentes Nestlé Corn Flakes ajándékcsomagot 

sorsolunk ki.  

Az ajándékcsomag tartalma:  

o 1 db natúr, gluténmentes Nesté Corn Flakes gabonapehely (250g)  

o 1db mézes-földimogyorós, gluténmentes Nestlé Corn Flakes gabonapehely (300g) 

  

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények 

utáni Szja fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő 

költségek a Játékost terhelik.  

 

A Kiíró a nyertesek névsorát a glutenerzekeny.hu oldalon hozza nyilvánosságra a sorsolást 

követő 30 napon belül. 

https://glutenerzekeny.hu/uj-glutenmentes-reggelizopehely-a-nestletol-mogyoros-mezes-corn-flakes/
https://glutenerzekeny.hu/uj-glutenmentes-reggelizopehely-a-nestletol-mogyoros-mezes-corn-flakes/


 

 

 

A nyerteseket a Facebook üzenetben értesítjük, a nyertességről. Nekik regisztrálniuk kell az 

adataikat, hogy a nyereményeket postázni tudja a kiíró. A nyerteseknek 3 napjuk van adatik 

regisztrálására, után a pótnyerteseket értesítjük ki.  

Kiíró a nyeremény tekintetében nyereményenként 3 fő tartaléknyertest sorsol. A 

tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a 

nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen 

szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen 

játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra. 

 

Egyéb rendelkezések: 

A játékban kizárólag 16 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

természetes személyek vehetnek részt.  

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a 

Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.  

Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a Kiíró a nyertességre 

vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz 

annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól 

számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Kiíró először kísérelt meg vele 

kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre. 

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos 

érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt 

jogosult.  

 

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy 

késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt 

vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során 

bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő 

leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. 

 

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat 

megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a 

Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a 

Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. 

 

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. 

A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 

esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.  

 

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen 

szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.  

 



 

 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely 

visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy 

törölje. 

   

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési 

szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, 

lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény 

átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték 

lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 

rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró 

jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok 

feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. 

Adatfeldolgozó:  

cégnév FaXuniL Kft. 

cím H-2220, VECSÉS Város utca 2. 

telefon +36 30 256 8 255 

fax +36 29 355 495 

e-mail szerkesztoseg(at)glutenerzekeny.hu 

adószám 13017996-2-13 

adatkezelési azonosító NAIH-72779/2014. 

 

 

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/glutenerzekeny.hu 

Facebook oldalon keresztül is érhető el. 

 

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja. 

 

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem  hagyta jóvá 

illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. 

 

Kiíró Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti. 

 

A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

 

További információk a Nestlé fogyasztói szolgálatánál kérhetők 

 Telefon: +36 40 214 200 

 Email: info@hu.nestle.com 

 

Budapest, 2015.09.03.  

Cereal Partners Hungária Kft. 

Kiíró  


