
KELET-ALFI-KER Kft. 
„Játssz és nyerj az Alfival!” elnevezésű promóciójának
leírása és részvételi feltételei és adatkezelési nyilatkozata

JÁTÉKSZABÁLYZAT
1. A játék szervezője 

A  „Játssz és nyerj az Alfival!” szervezője a KELET-ALFI-KER Kft. (székhely: 4400
Nyíregyháza,  Debreceni  út  99.sz.  adószám:  13428365-2-15.cégjegyzékszám:  15-09-
069704„Szervező”).  A  Szervező  által  lebonyolított  Játékra  a  jelen  részvételi  és
Játékszabályzat alkalmazandó. 

2. A Játékban való részvétel feltételei 

A nyereményjátékban részt  vehet  minden Magyarországon lakóhellyel  rendelkező,  18.
életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy. A  sorsoláson nem vehet részt
a KELET-ALFI-KER Kft. munkavállalója, valamint a munkavállalók, a társaság vezető
tisztségviselői,  a  társaság  tulajdonosai  és  ezek  Ptk.  8:1.  §.  (1.)  bek.  1.  pontjában
meghatározott  közeli  hozzátartozói,  vállalkozók,  gazdasági  társaságok,  továbbá  nem
vehetnek részt a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek,
cégek,  ezek  tulajdonosai,  vezetői,  tisztviselői,  alkalmazottai  és  mindezek  közeli
hozzátartozói.   

A  részvételi  feltétel:  Az  alábbi  üzletekben  2022.11.24.-2022.11.27.  között  a  vevő  a
nyitvatartási időben legalább bruttó 2.000-Ft értékben árut vásárol (készpénzes vásárlás
esetén  a  kerekítés  szabályai  érvényesülnek,  bankkártyás  fizetésnél  azonban  a  pontos
fizetett  összeg  alapján  történik  a  blokk  kiadás,  azaz  a  fenti  értékhatárnak  megfelelő
vásárlásnak  minősül  készpénzes  vásárlás  esetén  minimum  bruttó  1998-HUF,  kártyás
fizetés esetén minimum bruttó 2000-HUF értékben történő vásárlás) és a vásárlást tanúsító
blokkot megőrizve feltölti a blokkon szereplő ERP számot, a vásárlás napját és összegét a
www.alfi.hu/nyereményjáték/JátsszésnyerjazAlfival oldalra  vagy  A  Reál
Applikáció/Promóciók  menüpontjában  a  Játssz  és  nyerj  az  Alfival! elnevezésű
nyereményjátékot kiválasztva, a nyugta vonalkódját scannelve vagy a nyugta ERP számát
beírva regisztrál a játékra. 

A promócióban résztvevő üzletek listája:
Szabolcs- Szatmár-Bereg megye:

Nyíregyházi üzletek:
Gólya ABC, Pazonyi tér 9.
Sárga Dombház Diszkont, Kossuth út 8/a.
Szarvas ABC, Kígyó út 1.
Szinbád Diszkont, Petőfi út 18.
Zöld Elefánt, Északi krt. 1.
Mátészalkai Üzletek:
Delikátesz ABC, Kölcsey út 17.
Kalmár ABC, Jármi út 6.
Kisvárdai üzlet:
Piac ABC, Szabolcsvezér út 41.
Tiszalöki üzlet:
Tiszalöki ABC, Kossuth út 52.
Nyírbélteki üzlet:
Bélteki ABC, Ady E. út 2.

http://www.alfi.hu/nyerem%C3%A9nyj%C3%A1t%C3%A9k/J%C3%A1tssz%C3%A9snyerjazAlfival


Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

Miskolci üzletek:
Árpád ABC, Árpád út 2.
Mátyás ABC, Mátyás K. út 19.
Újgyőri ABC, Andrássy Gyula út 49.
Kazincbarcikai üzlet:
Barcika ABC, Mátyás K. út 2
Tiszaújvárosi üzlet:
Rózsa ABC, Bethlen G. út 8.

3. Promóció, a Játék időtartama: 2022. november 24-től - 2022. november 27-ig.

Az  ezen  időtartamok  előtti  és  utáni  időpontokban  feltöltött  blokkok  a  Játékban  nem
vesznek részt. 
A Játékban csak és kizárólag a fenti üzletekben, a promóció ideje alatt vásárolt   bruttó
2.000-Ft  értékű  -  vásárlást  igazoló-,  a  megadott  feltöltési  oldalon  feltöltött  blokkok
vesznek részt.

4. A vásárlást igazoló blokkok feltöltésével kapcsolatos információk

A Játék Internetes feltöltési oldala: www.alfi.hu/nyeremenyjatek/Játssz és nyerj az Alfival!
A  Játékos  a  Játékban  való  részvétellel  elismeri  és  kijelenti,  hogy  a  jelen  hivatalos
Részvételi és Játékszabályzatot teljeskörűen megismerte, és azt feltételek és fenntartások
nélkül  elfogadja.  Amennyiben a  Játékos a  Részvételi  és  Játékszabályzatot  (vagy annak
bármely rendelkezését) nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatosan bármiféle kifogást emel,
a Játékban nem vehet részt, illetve abból automatikusan kizárásra kerül.

Játékosok tudomásul  veszik,  hogy a  vásárlást  igazoló  blokkok beérkezési  időpontján  a
szervező rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. 

Egy blokk beküldése, feltöltése egy, a 2. pontban rögzített feltételeknek megfelelő Játékos
által beküldött, és a jelen részvételi és Játékszabályzatnak teljes körűen megfelelő vásárlás
adatai  számítanak,  így ha ezen adatok (ERP szám, vásárlás napja,  összege) többször is
feltöltésre kerülnek, akkor csak az első alkalommal történt feltöltés az érvényes. 

Egy  Játékos  korlátlan  mennyiségű  blokk  adatait  töltheti  fel  a  Játék  során,  azonban
ugyanazon  blokk  adatokat  tartalmazó  Pályázat  többszöri  elküldése  nem  számít  több
feltöltésnek.

Egy  Játékos  egy  feltöltött  blokkal  csak  egy  nyereményt  nyerhet,  de  a  főnyeremény
sorsoláson továbbra is részt vesz. 
A Játékos köteles megőrizni és nyertessége esetén sértetlen állapotban bemutatni a vásárlás
során kapott eredeti blokkot, mert ezzel igazolja a nyereményre való jogát. Amennyiben a
Játékos a nyertes Pályázata szerinti blokkot nem tudja bemutatni, vagy az sérült, továbbá
abból egyértelműen nem állapíthatóak meg a feltöltött adatok, a vásárlás ténye a Játékból
kizárásra kerül és a nyereményre nem jogosult. A blokk másolatát a szervező nem fogadja
el,  ennek fennállása esetén a Játékos a  Játékból kizárásra kerül  és a nyereményre  nem
jogosult. A bármilyen módon hamisított blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a
promócióban, beleértve a blokkok bárminemű manipulációját is. A promócióban résztvevő
kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a szervező döntése az
irányadó.

http://www.alfi.hu/nyeremenyjatek/J%C3%A1tssz%20%C3%A9s%20nyerj%20az%20Alfival!


A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel.

A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, illetve a Játékszabály feltételeit
nem  teljesítő  Játékos  a  Játékból  kizárásra  kerül,  és  így  nem  jogosult  a  nyeremény
átvételére. 

A feltöltött hibás adatokért vagy nem pontos adatokból eredő hibáért a szervező semmilyen
felelősséget nem vállal. 

5. A sorsolással kapcsolatos információk

Az  összes  nyeremény  a  játék  időtartama  alatt  feltöltött  blokkok  közül  kerülnek
kisorsolásra 2022.11.28-én gépi sorsolással.

     A blokkok beküldési határideje 2022.11.24. 6:00 - 2022.11.27. 24:00 között.

A  nyeremények  készpénzre  nem  válthatóak.  A  szervező  a  nyeremények  tekintetében
semmilyen szavatosságot nem vállal.

Minden határidőben beérkező, a 2. pont szerint részvételre jogosult Játékos által beküldött
és  a  jelen  Részvételi  és  Játékszabályzatnak  megfelelő,  helyes  és  érvényes  kóddal
rendelkező Pályázat (a továbbiakban: Érvényes Pályázat) részt vesz a Játék sorsolásán. 

6. Nyeremények:

      Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
                        3db Go Vision + sportkamera
                        3db Grundig hangprojektor
                        1db Bosch Multitalent 8 Robotgép
                        1db Samsung 125cm-es Smart Led televízió 
                         12x20.000 Ft értékű Reál vásárlási utalvány

mely  bármely Reál/Reálpont üzletben beváltható.  Az utalvány készpénzre nem váltható.

7. Nyertesek 

Nyertes: 
Egy  Pályázat  akkor  nyertes,  ha  Érvényes  Pályázatnak  minősül  és  az  5.  pont  szerinti
sorsolás  nyertesnek választotta  (a továbbiakban:  a Nyertes  Pályázat).  A nyereményre,
illetve  annak  átvételére  az  Érvényes  Pályázatok  beküldő  Játékos  jogosult  (a
továbbiakban: a Nyertes Játékos). A Nyertes Játékos csak abban az esetben jogosult a
nyeremény átvételére,  ha az Érvényes Pályázathoz tartozó blokkot  be tudja mutatni  a
Szervezőnek a 8. pont szerint.
 

Nyertes értesítése:
A Nyertes Játékosokat a szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül
értesíti  azon telefonszámon vagy e-mail  címen,  amely  a regisztráció során megadásra
került.  Ezen  értesítést  követően  a  játékos  köteles  legkésőbb  2022.12.09  12:00-ig
bemutatni a nyertes pályázathoz tartozó blokkot. Amennyiben a blokk bemutatása nem
történik meg a megadott határidőn belül elveszti jogosultságát a nyereményre. 



8. A nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok 

A Nyertes Játékosokkal a 7. pont szerint a kapcsolatot felveszi, és a részleteket egyezteti a
Szervező,  azon  az  elérhetőségén,  amit  a  Nyertes  Játékos  a  Játék  során  megadott.  A
Szervező minden Nyertes Játékostól bekéri a Nyertes Pályázathoz tartozó nyertes blokkot.
Ezen értesítést  követően a játékos köteles legkésőbb  2022.12.09. 12:00-ig bemutatni  a
nyertes pályázathoz tartozó blokkot.

- A beküldött  blokkok  érvényességével  kapcsolatban,  vagy  bármely  felmerülő  vitás
esetben a Szervező döntése az irányadó. 

Szervező  a  nyeremények  átadásáig  kizárhatja  a  játékból  azt  a  Játékost,  akinek  a
Pályázaton  feltüntetett,  illetve  személyes  adatai,  illetve  egyéb  megadott  adatai  nem
valósak, hiányosak, tévesek, vagy az általa leadott pályázat hamisított vagy nem érvényes.
A  játékosok  téves  vagy  valótlan  tartalmú  adatszolgáltatásából  eredően  a  Szervezőt
felelősség nem terheli.
A blokk  bemutatása  és  érvényességének  ellenőrzése  után  a  nyereményt  a  Szervező  a
játékoshoz legközelebb eső Alfi üzletében adja át legkésőbb 2022.12.20-án 12:00-ig.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók.

9.  Promóció szüneteltetése

     Amennyiben a promóció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma
merül fel, amely az akció jogszerű lebonyolítását veszélyezteti,  a Szervező fenntartja a
jogot, hogy az játékot szüneteltesse vagy törölje. A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen
szabályzatban  foglalt  feltételeket  vagy  magát  a  játékot  akár  a  játék  időtartama  alatt
egyoldalúan  módosítsa,  vagy  megszüntesse. Szervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  a
jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat
indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen
vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

10. Adatkezelési nyilatkozat

       Adatkezelő: KELET-ALFI-KER Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 99.
„Szervező”).

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a. pontja szerint,
valamint a nyertes esetén jogszabályi kötelezés a GDPR.6. cikk (1) bek. c. pontja szerint
is.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabály még: 2011. évi CXII. törvény.
 Adatkezelés  időtartama:  2022.11.24  -  2022.11.27. napjáig,  a  nyertesek  esetén  az
adatkezelést előíró jogszabályban, szabályzatban meghatározott őrzési időig (teljesítés+5
év).  Az  adatkezelés  napját  követően  a  résztvevők  adatai-  kivéve  a  nyertesek  adatait-
törlésre kerülnek. 

Az adat tárolásának helye: saját szerver.
Adatkörök: családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés  célja:  promóciós  játék  lebonyolítása,  a  nyereményjátékhoz  kapcsolódó
adatbázis kezelés, nyeremények átadása.

   
Adatkezelés  leírása:  az  adatkezelő  a  játékszabályzatban  megjelölt  üzleteiben  a  2022.
11.24-2022.11.27. között promóciós játékban való részvételi lehetőséget biztosít a vásárlói



részére. A játék során kezelt adatkörök közül a családi és utónévre, valamint a lakcímre
annak  érdekében  van  szükség,  hogy  a  nyertes  kiválasztható  és  más  résztvevőktől
megkülönböztethető legyen, illetve annak részére a nyeremény átadhatóvá, kézbesíthetővé
váljon.
A telefonszám és e-mail cím a nyertes rövid úton történő eléréséhez, illetve elírás vagy
egyéb objektív körülmény miatti kapcsolattartás végett szükséges.
A  nyertesek  nevét  és  a  címét  (csak  település)  a  sorsolást  követően  a  honlapunkon
nyilvánosságra hozzuk.

A  résztvevők  azzal,  hogy  feltöltik  a  blokkok  megadott  adatait  a  megadott  oldalra
elfogadják  az  itt  részletezett  nyereményjátékra  vonatkozó  adatkezelési  tájékoztatót,
valamint  a  játékszabályzatot,  és  kifejezetten  önként  hozzájárulnak  személyes  adataik
kezeléséhez.

 Érintetti jogok: az adatkezelés kapcsán az érintett kérheti Adatkezelőtől  a saját magára
vonatkozó személyes adatokkal összefüggően
tájékoztatást (azaz milyen adatokat kezel, milyen jogalapon kezeli, milyen céllal kezeli,
milyen forrásból származnak az adatok, mennyi ideig kezeli,  illetve kinek továbbította
vagy engedett hozzáférést ahhoz és milyen jogszabály alapján tette ezt)
helyesbítését,  (valamely  személyes  adat  módosítása  vált  szükségessé,  mert,  pl.  az
értesítési cím megváltozott,)
törlését,  (akkor  lehetséges,  ha már  nem áll  fenn őrzési  kötelezettség,  vagy ha az adat
nyilvántartására jogellenesen került sor, ilyen esetben haladéktalanul, de legkésőbb egy
hónapon belül eleget tesz Adatkezelő a törlés iránti kérelemnek és erről írásban értesíti az
érintettet.)
kezelésének  korlátozását/zárolását,  (konkrétan  megjelölt  adat  tekintetében  elkülöníti  az
adatot, amíg annak indoka fennáll)
tiltakozhat a  személyes  adatok  kezelése  ellen,  (jellemzően  olyan  esetekben,  ahol  az
adatkezelés közvetlen üzletszerzési céllal folyik)
kérheti az adatai hordozhatóságának biztosítását (amennyiben az adatkezelés automatizált)
Tájékoztatás iránti kérelmét az adatkezelőhöz (postacímen: 4400 Nyíregyháza, Debreceni
u. 99. sz. e-mailben: E-mail: titkarsag@alfi.hucímen) nyújthatja be. 
Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását (ideértve az adatok törlését és zárolását)
az alábbi címre küldött nyilatkozattal vonhatja vissza:
•  postai  úton:  4400  Nyíregyháza,  Debreceni  u.  99.,  elektronikusan:  titkarsag@alfi.hu
címen. A nyilatkozatban a néven kívül az e-mail címet és lakcímet is szükséges feltüntetni
a beazonosíthatóság érdekében.

Adatszolgáltatás  elmaradásának  következményei: amennyiben  a  leendő  játékra
jelentkező nem, vagy csak részben hajlandó a sorsoláshoz szükséges adatokat megadni,
úgy nem tud a játékban részt venni. 

A Szervező az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.
Az 1.  pontban körülírt  pályázatok  hibájáért  (pl.  névelírás,  címelírás  stb.),  az  esetleges
nyomdahibákért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. 

 

   

  Jogorvoslati lehetőségek

Az  adatkezelésért  felelős  személy  a  Szervezőnél:  Vincze-Homoki  Anikó  marketing
koordinátor Tel.:+36-42-501-220, E-mail: titkarsag@alfi.hu
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     Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban:
a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság -NAH
Székhely. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.. Telefon: +36(1)391-1400,

     Fax: +36(1) 391-1410, E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu honlap címe:  www. naih.hu,
illetve 
bírósághoz  fordulni akár  közvetlenül  a  szervező  döntésével,  cselekményével,
mulasztásával összefüggésben, vagy akár a felügyeleti hatóság döntésével kapcsolatban is.

      kártérítésre és sérelemdíjra való jogát gyakorolni, ha a nyereményjáték-szervező, mint
adatkezelő felelőssége megállapítható.

Nyíregyháza, 2022. november 23.

KELET-ALFI-KER Kft.
Szervező
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