
Részvételi és Promóciós Szabályzat  

  

A jelen Részvételi és Promóciós Szabályzat (a továbbiakban: a Promóciós Szabályzat) az Unilever 

Magyarország Kft. Food Solutions Üzletága (1138 Budapest, Váci út 121-127., a továbbiakban: a 

Szervező) által szervezett 2020. Diversey sávos promóció kereskedelmi vendéglátás számára 

(továbbiakban: Sávos Promóció vagy Promóció) részvételi feltételeit tartalmazza. 

  

A részvételi feltételek:  

  

1. A Sávos Promócióban részt vehet minden olyan magyarországi székhelyű, kereskedelmi 

vendéglátást ellátó jogi személy - kivéve a 13. pontban megadott, a Promóciókból kizárt jogi 

személyeket –, aki a Szervező Food Solutions üzletágának a 3. pontban meghatározott termékeit  (a 

továbbiakban: a Termékek) megvásárolja a 13. pontban felsorolt nagykereskedőktől a jelen Promóciós 

Szabályzatban részletezettek szerint (a továbbiakban: a Résztvevő) a Promóció lenti, 4. pontban 

meghatározott időtartama alatt 

  

2. A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos Promóciós Szabályzat automatikus elfogadását 

jelenti. A Promóciós Szabályzat megtekinthető a www.unileverfoodsolutions.hu weboldalon.   

 

3. A Sávos Promócióban kizárólag a következő, a Szervező által Magyarországon forgalmazott, 

Termékek vesznek részt:  

 

 

 

Megnezevés  Töltősúly 

HELLMANN’S Dresszingek (KG) 

HELLMANN’S Ketchup 5 

HELLMANN’S Majonéz 4,63 

GLOBUS Dresszingek  
GLOBUS Ketchup 5 

GLOBUS Mustár 5,5 

GLOBUS Majonéz 4,825 

 

3.2 A Promócióban az a Résztvevő vehet részt, aki a Szervező területi képviselőin keresztül megrendeli 

2020. november 1. és 2020. december 31. között a Szervező Gasztronómiai Üzletágának Termékeit. Az 

egyes rendeléseknek a következő kiszállítási időtartamra kell szólniuk: 2020. november 1 – december 

31.  

 
A Szervező a képviselői által felvett rendelések után elektronikusan rögzíti a Résztvevő által megrendelt 

Termékek rendelési értékét a rendszerében. A Résztvevő által a promóciós időszakban leadott 

rendelések értékei összeadódnak. A rendelési értékek a Szervező www.ufs.com oldalon közzétett 

mindenkori – a megrendeléskor aktuális - listaára alapján kerülnek kiszámításra (függetlenül attól, hogy 

a Résztvevő milyen tényleges átadási áron vásárolta a terméket a nagykereskedőtől). A Résztvevő az 
így elért rendelési értékek alapján az alábbi ajándékok közül választhat: 

 

-  Nettó 25.000 Ft-ot meghaladó rendelési érték esetén 1 db 750ml Cif Prof. 2in1 

fertőtlenítőszer és 1 db 750ml CiF Sütő és Grill tisztítószer és 1 db 500 ml Soft Care Etanol 

alapú kézfertőtlenítő pumpafejjel 

 

- Nettó 50.000 Ft-ot meghaladó rendelési érték esetén 1 db 750ml Cif Prof. 2in1 fertőtlenítőszer 

és 1 db 750ml CiF Sütő és Grill tisztítószer és 1 db 750ml Divodes Általános fertőtlenítőszer 

tisztítószer és 1 db 2x500ml Soft Care Etanol alapú kézfertőtlenítő pumpafejjel 

http://www.ufs.com/


Az ajándékok igénylése és az összegyűjtött rendelési értékről a tájékozódás a Szervező területi 
képviselőin keresztül lehetséges a promóció teljes időtartama alatt.  

 

Egy Résztvevő maximum 3 ajándékban részesülhet a Promóció teljes időtartama alatt.  

 

4. A Promóció ajándékainak kiszállítása a promócióban szabott vásárlási mennyiség elérése után 
történik a Szervező területi képviselőin keresztül.  

 

5. Az ajándékokat a Szervező kizárólag a Résztvevő, mint jogi személy részére nyújtja és semmiképpen 

sem a Résztvevő alkalmazottja, tagja, képviselője vagy bármely egyéb természetes személy (a 

továbbiakban egységesen: a Résztvevő Képviselője) részére, saját felhasználásra! A Szervező 
ugyancsak leszögezi, hogy az ajándékokat semmiképpen sem olyan szándékkal, céllal nyújtja, hogy a 

Résztvevő/a Résztvevő Képviselője (vagy bármely más 3. személy) szabálysértést, kötelezettségszegést 

kövessen el vagy a Szervező bármiféle jogosulatlan előnyhöz jusson! A Résztvevő Képviselője a 

Résztvevő belső szabályzatainak a betartásáért, a Résztvevő vezetőségének - a jelen Promócióról, 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 
Résztvevő/Résztvevő Képviselője (vagy bármely más 3. személy) általi esetleges megszegéséért.  

 

6. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén, bármely, a fenti 

3. pontban meghatározott ajándékot másik ajándékkal helyettesítsen azonos vagy magasabb értékben 

és minőségben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.  
 

7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az ajándékok kiszállítása előtt ellenőrizze, hogy a megrendelt 

Termékek ténylegesen kiszállításra, átvételre kerültek, és megtagadja az ajándék kiszállítását, 

amennyiben tényleges megrendelés, valamint kiszállítás és átvétel nem történt. A Résztvevő köteles 

megőrizni és a beváltáshoz bemutatni a vásárlást igazoló számláit és szállítóleveleit, ellenkező esetben 
nem jogosult a választott kedvezményre. 

 

8. A Szervező az ajándékok átadásáig kizárhatja a Promócióból azt a Résztvevőt, aki nem felel meg a 

jelen Promóciós Szabályzatban írt feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a 

Szervezőt felelősség nem terheli. 

 
9. Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. 

 

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából 

azt a Résztvevőt, amely – vagy amelynek bármely Képviselője - bármely Unilever Magyarország Kft. 

– nem csak a Food Solutions Üzletág, hanem bármely üzletág által szervezett promócióban 
csalást/hamisítást követ el. 

 

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben bármilyen elháríthatatlan akadály merül fel, a 

Promóció feltételeit megváltoztatja. 

 
12. A Promócióból ki vannak zárva az UNILEVER Magyarország Kft. alábbi nagykereskedelmi 

partnerei: Abaújtej Közös Vállalat, Agria Drink Kft., Baromfiudvar 2002 Kft.,Békás Nagykereskedelmi 

Kft., Budaconsum Kft., Busa Kft., Central Drinks Kft., Chef Market Zrt.,Dél-Gasztro Kft.,Ekmann 

Gasztro Kft., Fe-Zo Kereskedelmi Kft., Fino Friss Kft., Friss Élelmiszer Kft., Galla és Tsa 

Kereskedőház Zrt., Gasztro Miskolc Kft., GP-LK Gasztro PrémiumKft., Gasztro Terni Kft., Hajdú-
Coop Zrt., Halker Kft., Halker Mirelit Depo Kft., Helit KereskedelmiKft., Hírös Defend Kft., Iker és 

Társa Kft, Kajári Bt., Kedvenc-JM Keresked. és Szolg. Kft., Kispatak 2000 Kft., Konszeg Kft., Kopasz 

László, Kvantor 97 Kft., MARY-KER Kft., Maus Kft., Meal-Trade Kft., Mecsek Füszért Rt.,Metro 

Kereskedelmi Kft., Oligo 2000 Kft., Orient Fruit Kft., Ozirisz, Kft., Pereg Trade Kft., QUELLE-VÍZ 

PLUSZ Kft., Sajt-Kalmár Kft., SEM-KER Kereskedelmi Kft., Siómente Kereskedőház Zrt., Spilák 

Kereskedelmi Kft., Sváb-Gasztro Kft., Szőke és Társai Kft., TA-TE Kft., Tisza-Coop Zrt., Young Kft., 

Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. 

 



13. A Résztvevő Képviselője a Promócióban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a jelen Promóciós Szabályzattal bekért, a Promóció során általa megadott 
személyes adatai (neve, e-mail címe, ….) 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 Résztvevő 
Képviselőjének önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).  

A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Promóció lebonyolítása céljából, illetve 
adózási célból – vagy esetleges más jogszabályi kötelezettség miatt - szükség van. 

 
Az a Résztvevői Képviselő, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a Promóció 
lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a 
következő címeken:  

- Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121-127.);  
- vagy a következő e-mail címen:Reka.Soos@unilever.com    

 
 A Résztvevő Képviselője az Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121 -127.) 

címen  vagy a vevoinfo@unilever.hu  e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaival:  kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz 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 Képviselője tudomásul veszi, hogy  
- amennyiben nem adja meg a Promóció lebonyolításához szükséges személyes 

adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az 
ajándék átadását megelőzően és nem lép be helyette másik kontakt személy a Résztvevő 
képviseletében, az lehetetlenné teheti a Résztvevő Promócióban való részvételét és a Résztvevő 
Promócióból való kizárásához vezethet; valamint 

 
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Résztvevő 

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

 
A Résztvevő Képviselője tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever 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. 

Tájékoztatjuk, hogy az Unilever adatkezelési nyilatkozatai ezeken a linkeken érhetőek el: 
Adatvédelmi Nyilatkozat, Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat (valamint a 

www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever tulajdonában álló – weboldalon). 
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Budapest, 2020.10.27. 
 

        Unilever Magyarország Kft 

Food Solutions Üzletága 


