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RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 

 
1. Az Unilever Magyarország Kft. Food Solutions Üzletága (1138 Budapest, Váci út 121-127., a 

továbbiakban: a Szervező) által szervezett „Mutassa be a Knorr Allergénmentes termékekkel készült 

ételeit és nyerjen!” játékban (a továbbiakban: a Játék)  minden olyan természetes személy játékos 

részt vehet, aki magyarországi székhelyű közétkeztetéssel foglalkozó cég/intézmény (a továbbiakban 

együttesen: Intézmény) élelmezésvezetőjeként dolgozik (a továbbiakban: a Pályázó) és a Játék 

időtartama alatt elküldi az 1.2 pontban részletezett amatőr pályamunkáját az munkáltató Intézmény  

neve, pontos címe, saját neve, email címe és  telefonszáma megjelölésével (továbbiakban: Pályázat) 

az  kitti.pribelszki@unilever.com címre. 

 

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

elfogadását jelenti. 

 

1.2 A Pályázatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:  

1.2.1 A Pályázat tartalma:  1 db saját készítésű fénykép, amelyből az egyik a Knorr 

Allergénmentes Termékekkel (zöldségleves alap, tyúkhúsleves alap, marhahúsleves 

alap, barnamártás alap)  készült étel fotója, melyen az elkészített étel és mögötte 

valamelyes Knorr Allergénmentes termék szerepel. A fényképen természetes 

személy ne szerepeljen. 

1.2.2 A Pályázat terjedelme:  minimum 1 MB nagyságú fénykép  

1.2.3 A Pályázat formátuma: jpeg 

1.2.4 A Pályázat eredetisége: A Játékban kizárólag eddig még máshol meg nem jelent, fel 

nem használt Pályázattal (művel) lehet részt venni. Amennyiben ugyanazt a 

pályamunkát több Pályázó 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).        

1.2.5 A Pályázó mint szerző: A Pályázatot csak az küldheti be, azaz Pályázó, nyertes csak 

az lehet, aki a fotó, azaz a mű készítője, szerzője.  

1.2.6 A Pályázó 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 

- az 1.2.4 pontban írtakkal összhangban - a Játékban való részvételre, a Pályázat 

beküldésére. A Pályázó 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 Pályázó semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, 

átdolgozott műveket). A Játékban 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb 

okból korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük 

útján sem vehetnek részt. 

1.2.7 Az 1.2.3-1.2.5, 1.3 pontokban foglaltak betartásáért a Pályázó teljes körű anyagi 

felelősséggel tartozik úgy a Szervező, mint harmadik személyek felé. Az 1.2.3-1.2.5 

pontban foglaltak Pályázó általi betartását a Szervező nem köteles ellenőrizni, és 

azok Pályázó általi be nem tartásáért a Szervező semmilyen módon sem felel. 

 1.3 A Pályázó a Pályázat beküldésével hozzájárul, hogy a beküldött, szerzői jog hatálya alá 

tartozó alkotása (a továbbiakban: a Mű) a Pályázó nevének feltüntetésével szerepeljen a 

www.ufs.com  internetes oldalon és a szervező magyarországi nyomdai anyagaiban -, 

egyúttal  elismeri, hogy a Mű  kifejezetten „reklámozás céljára megrendelt mű”  és a 

Szervezőre, mint felhasználóra ruházza  visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljeskörűen és 

korlátozásmentesen a Műre vonatkozó valamennyi, a Szerző jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény (Szjt) III. fejezetében meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes 

felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján a Szervező különösen, de nem 

kizárólagosan:  
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- a Művet korlátozásmentesen átdolgozhatja, többszörözheti és terjesztheti (bármilyen 

reklámhordozón); 

- korlátozás nélkül jogosult a Műre vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni, 

a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot 

engedélyezni;  

- korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és 

átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.);  

- saját egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni 

a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben, akár az Szjt 98. 

paragrafusának (1.) bekezdésében írt felhívási kötelezettség és határidő mellőzésével 

is.  

A Szervezőt ezen jogok területi (Magyarország) és időbeli korlátozás nélkül illetik meg. A 

Szervezőt a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát. 

A Játékos kötelezettsége és felelőssége úgy a munkáltatója belső szabályzatainak a betartása, 

mint a munkáltatóval az egyeztetés és a megfelelő hozzájárulás beszerzése a munkáltató 

nevének a Pályázatban történő feltüntetéséhez, valamint a jelen Részvételi- és 

Játékszabályzatban részletezettek szerint történő felhasználásához, közléséhez. amennyiben 

ehhez a munkáltató nem járul hozzá, abban az esetben semmiképpen sem tüntetheti fel a 

játékos a munkáltató nevét és semmilyen, a munkáltatóra utaló egyéb adatot sem, melyből a 

munkáltató azonosítható (együttesen: a munkáltató neve). Amennyiben a munkáltató neve 

feltüntetésre kerül a Pályázatban, a Szervező úgy tekinti, hogy a munkáltató hozzájárult a 

nevének a Pályázatban történő feltüntetéséhez, valamint a jelen Részvételi- és 

Játékszabályzatban részletezettek szerint történő felhasználásához, közléséhez; ezért a 

felelősségét teljes egészében kizárja. . 

1.3.1 A Pályázó kijelenti, hogy a Művel kapcsolatos jelen Részvételi- és Játékszabályzat 

szerinti jogoknak az általa történő átengedése és a Mű végleges átadása a Szervező részére 

ingyenesen történik. 

1.3.2 A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség 

a Művel kapcsolatban. 

1.3.3 A létrehozott Művet a Pályázó sem saját maga nem használhatja, sem harmadik 

személynek arra engedélyt nem adhat, a Művel semmilyen formában sem 

rendelkezhet.  

1.3.4 A Pályázó a Pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező arra 

irányuló felszólítása esetén aláírja a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban 

foglaltakkal - különös tekintettel az 1.2, 1.3 pontokban foglaltakra - azonos tartalmú 

megállapodást; az aláírás bármilyen okból történő elmaradása pedig semmilyen 

körülmények között nem jelenti a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak 

el nem fogadását. 

1.3.5 A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervező a beérkező Pályázatokat (Műveket) az 

elvárható maximális gondossággal kezeli, azonban a Játék lezárását követő 

megőrzésre, visszaszolgáltatásra nem vállal kötelezettséget.  

 

2. A Játék 2019. 01. 01. – 02.28-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. 02.28. éjfél. 

 

2.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software 

bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. 

A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés 

bizonyítékaként. 

 

3. Egy Pályázó maximum egy Pályázatot küldhet be.  

4. A Játék díjai a 2-7. helyezetteknek: 6db (nyertesenként 1db) Moulinex multifunkcionális konyhai 

gép, valamint a Játék fődíja az 1. helyezettnek: 1 darab Electrolux konyhai robotgép . 
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A fődíj további részletei: 1db Electrolux konyhai robotgép EKM 4000 Assistent, Teljesítmény : 

1000W, Tartozék : spirál formájú dagasztó kar, habverő, keverőfej  

 

A Moulinex masterchef további részleteie: Moulinex Masterchef 8000 Sebességfokozat: 2, 

Pillanatkapcsoló, Keverőtál űrtartalom: 3 l, Turmixfeltét űrtartalom: 1,5 l  

 

5. A fenti díjakat a 2-7. helyezetteknek és a Fődíjat az 1. helyezettnek a Szervező által kiválasztott 

belső bíráló bizottság ítéli oda a nyerteseknek. A bizottság elnöke Szikora Péter, az Unilever Food 

Solutions közétkeztetésért felelős séfje, a bizottság további tagjai a Szervező további képviselői. A 

bizottság 2019. 03. 08. napjáig hozza meg a döntését.                        

 

6. A bizottság az 2-7. helyezetteken kívül megállapítja a Pályázat további 5 (8-12.) helyezettjét is (a 

továbbiakban: tartaléknyertes/ek), akik ebben a megállapított sorrendben válnak jogosulttá a 

nyereményre abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes Pályázó 

(Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra 

kerül. 

 

7. A Szervező a nyertes és fődíj nyertes Pályázókat írásban és telefonon értesíti a döntés 

meghozatalától számított egy héten belül.  

 

8. Az 4. pont szerinti díjaknak és a fődíjnak az átadására az adott nyertessel / tartaléknyertessel 

egyeztetett időpontban személyesen kerül sor. 

A nyertes Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a 

döntéshozatalt követő 30 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. 

 

8.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén 

bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt 

(ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és 

Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező 

ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

 

9. A nyertes Pályázók és a munkáltató  Intézmények nevét, az Intézmény székhelyének  települését –- a 

Szervező a döntéshozatalt követő egy héten belül közzéteszi a www.ufs.com oldalon, valamint saját 

nyomtatott kiadványaiban is megjeleníti. 

 

10. A Szervező az ajándék és a fődíj nyeremények (a továbbiakban együttesen: a nyeremény/ek) 

átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen 

Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a 

Szervezőt felelősség nem terheli.   

 

11. 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. 

 

12. A Pályázók 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.  

 

13. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Pályázó ilyen igényét 

jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben 

érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

 

14. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.ufs.com  internetes oldalon jelenik meg. 

 

http://www.ufs.com/
http://www.ufs.com/
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15. 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. 

 

16. A Szervező leszögezi, hogy az ajándékokat semmiképpen sem olyan szándékkal, céllal nyújtja, hogy 

a Pályázó (vagy bármely más 3. személy) szabálysértést, kötelezettségszegést kövessen el vagy a 

Szervező bármiféle jogosulatlan előnyhöz jusson! A Pályázó a közétkeztető munkáltató Intézménye 

belső szabályzatainak a betartásáért, a közétkeztető munkáltató Intézmény vezetőségének - a jelen 

Játékról, az abban a történő részvételről, a kapott ajándékról - történő teljes körű tájékoztatásért saját 

maga felel! A Szervező semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a jelen pontban 

foglaltaknak a Pályázó (vagy bármely más 3. személy) általi esetleges megszegéséért. 

 

17. A Résztvevő Képviselője a Promócióban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

a jelen Promóciós Szabályzat alapján bekért, a Promóció során általa megadott személyes adatai a 

Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Promóció lebonyolítása céljából minden 

további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Unilever 

Magyarország Kft., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet 

(GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok 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 Promóció lebonyolítása céljából, illetve adózási célból szükség van.  

 

Az a Résztvevő Képviselője, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, azaz a 

hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül 

kérheti a következő címen: Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121-127/D., vagy 

info@unileverinfo.hu,. A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A 

Résztvevő Képviselője ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá 

vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok  

helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet 

adathordozhatósági jogával. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő tudomásul veszi, hogy – amennyiben a Résztvevő 

Képviselője nem adja meg a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a 

hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az ajándék átadását megelőzően, az lehetetlenné 

teszi a Résztvevő részvételét a Promócióban, azaz a Résztvevő Promócióból történő kizárásához vezet; 

valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Részvevő Képviselője 

által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. A Résztvevő 

Képviselője tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok rtörlése) nem érinti a 

visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A Szervező Unilever Magyarország Kft. a Résztvevő személyes adatait nem adja ki további harmadik 

személyeknek a Résztvevő előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Résztvevő az 

adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever cégcsoport adatvédelmi tisztségviselőjével az 

unilever.privacy@unilever.com e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár 

lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 

ugyfelszolgalat@naih.hu,  http://www.naih.hu/) fordulhat. 

 

18. Tájékoztatást kaptam arról, hogy az Unilever cégcsoport Adatvédelmi Nyilatkozata (szabályzata)  ezen a 

linken, míg a Sütikre Vonatkozó Nyilatkozata (szabályzata) ezen a linken érhető el (valamint a 

www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever cégcsoport tulajdonában álló – weboldalon). 

 

Budapest, 2018. 12.01. 

       

UNILEVER Magyarország Kft. 

                   Szervező 
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