A
„A CSÍKI SÖR ÉS A HIBRIDAUTO.EU NAGY NYEREMÉNYJÁTÉKA-MARELE CONCURS DE
PREMII AL CSÍKI SÖR ȘI HIBRIDAUTO.EU” nevet viselő, 2019. március 18. és szeptember 28. között
zajló reklámkampány HIVATALOS SZABÁLYZATA
1. SZAKASZ - A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS HIVATALOS SZABÁLYZATA
1.1. A „A CSÍKI SÖR ÉS A HIBRIDAUTO.EU NAGY NYEREMÉNYJÁTÉKA-MARELE
CONCURS DE PREMII AL CSÍKI SÖR ȘI HIBRIDAUTO.EU ”elnevezésű reklámkampány
szervezője és lebonyolítója a LIXID PROJECT SRL, melynek székhelye: Románia, Hargita
megye, Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon helység 575. sz., postai irányítószáma: 537285,
telefonszáma: 0756-715.532, fax: 0266-244380, cégjegyzékszáma: J19/295/2013, adószáma: RO
32319920, bankszámlaszáma: IBAN RO50 OTPV 2600 0079 0957 RO01, számlavezető bank: OTP
Bank Csíkszereda, képviselője: Miklós Gábor – László –
az INFOMANIA-COMP KFT-vel együttműködve, melynek, székhelye: 1173 Budapest, Cséplő
utca 81.sz., Magyarország, cégjegyzékszáma: 01-09-965508, adószáma: 23434165-2-42, IBANszámlaszáma: 11705998-212985541-00000000, számlavezető bank: OTP Bank Budapest,
képviselője: Durugy Levente Hunor (a továbbiakban együttesen "Szervezők " vagy külön-külön:
„Szervező”)
1.2. A kampány megszervezésére a 99/2000. számú, a termékek és szolgáltatások piaci forgalmazásáról
szóló, utólag módosított Kormányrendelet előírásainak megfelelően, illetve az egyéneknek a
személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 679/2016. sz. EU Rendelet betartása mellett kerül sor.
1.3. A Kampány résztvevői kötelesek betartani a kampány Hivatalos Szabályzatát, az alábbiak szerint. (a
továbbiakban: „Hivatalos Szabályzat).
1.4. E Szabályzat ismerete és betartása minden résztvevő számára kötelező, rendelkezéseinek nem
ismerete a Szervezőkkel nem szembeállítható.
1.5. A reklámkampány megszervezésére és lebonyolítására Románia, illetve Magyarország, Szlovákia,
és Szerbia területén kerül sor. A Hivatalos Szabályzat összeállítása és közzététele a Romániában
alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történik és a kampány teljes időtartama alatt ingyenesen
bárki rendelkezésére áll, az alábbi módokon:
(I) a Csíki Sör honlapján: www.csikisor.hu;
(II) a következő címen: https://facebook.com/csikisormanufaktura
(III) a https://facebook.com/csikisormanufaktura címre küldött vagy postai úton a LIXID PROJECT
SRL címére eljuttatott írásos kérelem útján is megszerezhető, (székhelye: Románia, Hargita megye,
Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon helység 575. sz., postai irányítószám: 537285.
1.6. A kampány Hivatalos Szabályzatát a LIXID PROJECT SRL állítja össze, melynek székhelye:
Románia, Hargita megye, Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon helység 575. szám, postai
irányítószám: 537285, a nyeremények átvétele pedig a LIXID PROJECT SRL székhelyén
történik, 2019.09.28-én.
1.7. A szervezők fenntartják maguknak a jogot a jelen Hivatalos Szabályzat tekintetében módosítások
vagy változtatások eszközölésére, mely módosítások csak a változások bejelentése után lépnek
hatályba, aminek ugyanazon a csatornákon keresztül kell megtörténnie, amelyeken keresztül a
Hivatalos Szabályzatot korábban közzétették: a www.csikisor.hu weboldalon és a
https://facebook.com/csikisormanufakturafacebook oldalon.
1.8. A kampány a Részt vevő termékekből rendelkezésre álló készlet erejéig tart, a 3.2. cikkelyben
meghatározott időszakban.
2. SZAKASZ - RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK
2.1. A Kampányban résztvevő termékek: a LIXID PROJECT SRL által levédett "CSÍKI SÖR"
márkanevet viselő sör-termékcsalád minden terméke, a következő kiszerelésekben: 0,5 literes üveg,
0,5 literes doboz és 2 literes PET palack, amelyeken megtalálhatóak a következő azonosító jelek: a

nyereményeket ábrázoló promóciós címke a termék elején, illetve a belső részén szöveget
tartalmazó promóciós kupak.
2.2. A kampány lezárulását követően a promóciós csomagolású termékek elveszítik a kampányban részt
vevő terméki minőségüket. A szervezők nem felelősek, és nem vállalnak kötelezettséget a
promóciós csomagolású termékeknek a kampány lezárulását követően történő értékesítésével
kapcsolatosan.
3. SZAKASZ - A KAMPÁNY IDŐTARTAMA ÉS HELYE
3.1. A kampányra Románia, Magyarország, Szlovákia és Szerbia területén kerül sor, ahol a "CSÍKI
SÖR" termékeket forgalmazzák.
3.2. A kampány a következő időszakban zajlik:
2019.03.18-án 15.00 óra és 2019.09.28-án 13.00 óra között, a jelen Hivatalos Szabályzat
rendelkezéseinek betartása mellett.
3.3. A kampány 2019. március 18-án, 15.00 órakor kezdődik
3.4. A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a kampány alatt annak Időtartamát és működési
programját módosítsák, de csak ha azt előzetesen nyilvánosságra hozzák, a fenti 1.7.. cikk. (1)
bekezdése szerint.
4. SZAKASZ - RÉSZVÉTELI JOG
4.1. A kampányban minden olyan személy részt vehet, aki a kampány kezdetéig 18. életévét betöltötte,
aki a Kampányidőszak alatt a részt vevő termékeket megvásárolja az 1.5 cikkben meghatározott
kampányterületen, illetve elfogadja a jelen Hivatalos Szabályzat feltételeit.
4.2. A következő személyek nem vehetnek részt ebben a kampányban:
- a szervezők, azaz a - SC LIXID PROJECT SRL és az INFOMANIA-COMP KFT,
alkalmazottjai, a Csíki Sör Magyarország alkalmazottjai (adószám: 0109-277103) illetve a
szlovákiai -KSZ TRANSYLVANIA SRO- (adószám: 2120173132) és a szerbiai BELLTI
DOO - (adószám: 21417475) forgalmazók alkalmazottjai.
- a jelen promócióban részt vevő további társaságok alkalmazottjai, a Szervezők bármely
szolgáltatójának alkalmazottai, akik ezeket a szolgáltatásokat a székhely, a kirendeltségek, a
raktárak és bármely más olyan helyiség/helyszín területén nyújtják, ahol a Szervezők
tevékenységet folytatnak. Jelen kikötés az említett szolgáltatók alkalmazottjai által végzett
tevékenység típusától, illetve az általuk az olyan ingatlanok/helyszínek területén töltött időtől
függetlenül alkalmazandó, ahol a szervezők tevékenységet folytatnak;
- a fent említett munkavállalók családtagjai (házastárs, szülők, gyermekek, testvérek, rokonok
IV. fokig);
- A kampány kezdete előtt 18. életévüket be nem töltött személyek. A szervezők fenntartják
maguknak a jogot, hogy minden intézkedést meghozzanak annak érdekében, hogy 18 év alatti
személyek ne vehessenek részt a kampányban.
4.3. Amennyiben olyan személyek kerülnek azonosításra, akik a jelen Szabályzat rendelkezéseinek
megsértésével a kampány keretében a nyeremények elnyerését megkönnyítették (a résztvevők nem
tartották be a Szabályzatban foglaltakat, vagy hamisították a sörös kupakokat), a Szervezőknek
jogukban áll a megnyert nyeremények visszaszolgáltatását kérni és az érintett személyek ellen
büntetőeljárást indítani, bűnvádi feljelentést tenni, a kárigények érvényesítése érdekében.
4.4. A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen szabályzatot megsértő kampányrésztvevőket kizárják.
4.5. Bármely csalási kísérlet az érintett kampány-résztvevő kizárását vonja maga után.
4.6. A kampányban való részvételhez a résztvevőnek a következő feltételek mindenikét teljesítenie
kell:
a) a 4.1-4.2. cikkelyekben előírt részvételi feltételek teljesítése;
b) a Részt vevő Csíki Sör termékek megvásárlása a kampányidőszak alatt, és a "NYERT!
Eszem-iszom, tombola!” vagy "NYERT!" feliratú kupakok megőrzése és azok eredetiben való
felmutatása a természetbeni nyeremény igénylésekor.

5. SZAKASZ - A NYEREMÉNYEK ÉS A NYEREMÉNYEK ÉRTÉKE
5.1. Jelen kampány keretében a Szervezők, azaz a LIXID PROJECT SRL és az INFOMANIACOMP KFT, a következő nyereményeket ajánlják fel:
I.
Természetbeni nyeremények, egyenként 150,00 lej értékben, amelyek a következőkből
állnak:
- belépő a 2019.09.28-án a LIXID PROJECT SRL, Románia, Hargita megye,
Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon helység 575 sz. alatti székhelyén tartandó
rendezvény - koncertre. A koncerten az alábbi előadók és zenekarok fognak fellépni:
EDDA MŰVEK, TNT, UFO, Legendárium, Zoltán Erika, Vastag Csaba;
- helyszíni étkezés: ebéd-menü;
- Csíki Sör-fogyasztás a helyszínen: 6 pohár;
A természetbeni nyereményekre vonatkozó jogukat a résztvevőknek 2019.09.28.-án 10:00 és 13:00
óra között kell érvényesíteniük a "NYERT! Eszem-iszom, tombola!” vagy a "NYERT!" feliratú
kupakok felmutatásával, ahol egy résztvevő egyetlen természetbeni nyereményt igényelhet,
függetlenül a felmutatott nyertes kupakok számától. A természetbeni nyereményt képező
fogyasztásra az esemény végéig bármikor sor kerülhet.
Összesen 399 999 természetbeni nyeremény lesz, melyeknek összértéke 59.999 850 lej.
II.
Bónusz nyeremények, amelyeket sorsjegyekkel lehet megnyerni a 2019. 09. 28-án,
16.00 órakor a Csíki Sör Manufaktúra székhelyén, azaz Románia, Hargita megye, Csíkszentsimon
község, Csíkszentsimon helység 575 sz. alatt, sorra kerülő sorsoláson.
Sorsjegyet minden olyan résztvevő kap, aki 2019.09.28-án 10:00 és 13:00 óra között érvényesíti
természetbeni nyereményéhez való jogát, "NYERT! Eszem-iszom, tombola!” vagy "NYERT!"
feliratú kupakok felmutatásával. Egy résztvevő annyi sorsjegyet igényelhet, ahány nyertes kupakot
felmutat.
A sorsolás fődíja:
A nyeremény megnevezése
LEXUS NX gépjármű
Toyota Yaris gépjármű
Apache Dakotah CF8
elektronikus kerékpár
A sorshúzás nyereményeinek
összértéke

darabszám
1
1
1

Érték
208.198 lej
78.448 Lej
5.031 Lej
291.677 Lej

5.2. A jelen kampány keretében felajánlott nyeremények összértéke 60.291.527 lej.
5.3. A kampányban részt vevő sörök száma mintegy 7.900.000, amelyből 399.999 sör nyertes.
5.4. A kampány résztvevőit nem terheli semmilyen további, közvetlen vagy közvetett költség, kivéve a
Kampánnyal kapcsolatos szokásos költségeket (a kampányban részt vevő termékek vételára, a
kampánnyal kapcsolatos információkhoz való hozzájutással járó költségek, stb.,- jelen felsorolás
nem kimerítő).
5.5. A jelen kampány keretében felajánlott díjak nyertesei nem kaphatják meg a díjak pénzbeli
ellenértékét, és nem cserélhetik be a díjakat más javakra vagy szolgáltatásokra, illetve nem áll
jogukban a nyeremények paramétereinek/ jellemzőinek módosítását igényelni.
6. SZAKASZ - A KAMPÁNY MECHANIZMUSA
6.1. Minden olyan fogyasztó, aki egy teljes, 0,5 literes üvegeket (20 db 0,5 literes üveget) tartalmazó, a
láda épségét igazoló papírborítóval ellátott láda sört vásárol, az üvegeken lévő kupakok belsejében
az alábbi üzenetek valamelyikét találja:
- "NEM NYERT. Próbálkozzon még! " (a teljes láda tartalmából 19 darab kupakban)
- „NYERT! Eszem-iszom, tombola!” (a teljes láda tartalmából 1 üvegen)
Egy lezárt rekesz (kartontálca) dobozos sör vásárlása esetén (mely 24 db 0,5 literes dobozt

tartalmaz), a rekeszben lévő dobozok egyikének ragasztott fedelén megtalálja a következő üzenetet:
- „NYERT! Eszem-iszom, tombola!” (1 fedél)
Egy lezárt 2L-es PET palackos söröket tartalmazó rekesz megvásárlása esetén (6 db 2 literes PET
palackot tartalmaz) a PET palackok kupakjaiban a következő üzenetek valamelyikét találja:
- "NEM NYERT. (a teljes rekeszből 5 db PET-kupakon)
- „NYERT!” !”(a teljes rekeszből 1 db PET palack kupakjában)
6.2 A "NYERT! Eszem-iszom, tombola!”, illetve a "NYERT!" felirattal ellátott kupak nyertes, és
feljogosítja a résztvevőt, hogy természetbeni nyeremény iránti igényt érvényesítsen. a 6.4. cikkely
szerint.
6.3. A Kampányban való részvételhez a résztvevőnek a következő feltételek mindenikét teljesítenie kell:
a) a 4.1-4.2. cikkelyekben előírt részvételi feltételek teljesítése;
b) a Részt vevő Csíki Sör termékek megvásárlása a kampányidőszak alatt, és a "NYERT! Eszemiszom, tombola!” vagy "NYERT!" feliratú kupakok megőrzése és azok eredetiben való felmutatása
a nyeremény természetbeni igénylésekor
6.4. A természetbeni díjak iránti igények érvényesítésére, illetve a nyertesek jóváhagyására 2019.09.28án kerül sor a LIXID PROJECT SRL, Románia, Hargita megye, Csíkszentsimon község,
Csíkszentsimon helység 575. sz., (postai irányítószám: 537285) alatti székhelyén tartandó
rendezvény keretében.
A résztvevők a megjelölt ellenőrző pontoknál felmutatják a "NYERT! Eszem-iszom, tombola!”
vagy "NYERT!" feliratú kupakokat, illetve érvényes személyi igazolványukat, amely bizonyítja,
hogy a Kampány indulásának napjáig betöltötték 18. életévüket. Miután a szervezők a kupak
valódiságáról és a felirat olvashatóságáról meggyőződtek az illető résztvevőt győztesnek
nyilvánítják. A nyertesek aláírnak a nyeremény érvényesítése és ellenőrzése érdekében, átveszik a
nyert utalványt és kapnak egy sorsjegyet a bónusz nyeremények odaítélésre tartandó sorsolásra.
Bármely további, a természetbeni nyereményét igénylő és az előző bekezdés szerint ellenőrzött
résztvevő által felmutatott "NYERT! Eszem-iszom, tombola!” vagy "NYERT!" feliratú kupak után
az illető résztvevő annyi további sorsjegyre jogosult, ahány további érvényesített kupakot
felmutatott.
6.5. A résztvevő köteles az érvényesített nyertes kupakokat az e célra kijelölt helyeken leadni.
6.6. A bónusz nyeremények nyerteseit a főszínpadnál 16.00 órakor sorra kerülő sorshúzás dönti el,
melyen a résztvevők által érvényesített valamennyi sorsjegy részt vesz.
A sorshúzó bizottság egy közjegyzőből és a szervezők két képviselőjéből áll, akik az e célra kijelölt
urnából kihúzzák a nyertes sorsjegyeket valamennyi bónusz nyereményre vonatkozóan, mely
sorsjegyek számait nyilvánosan felolvassák.
Továbbá, amennyiben a bónusz nyeremény átvételére egyetlen résztvevő sem jelentkezik, vagy a
sorsjegy felmutatásával jelentkező résztvevő nem teljesíti a 4.2, 6.6, 7.1 vagy 7.2 cikkelyekben
előírt feltételeket, mindenik bónuszdíj tekintetében további két pótsorshúzásra kerül sor a
nyeremény odaítélése érdekében.
6.7. A kihúzott és nyilvánosan bejelentett sorsjegy tulajdonosa a nyertes szám bejelentésétől számított
30 percen belül igényelheti a nyereményét, úgy, hogy a főszínpadnál a sorshúzó bizottságnak
felmutatja az eredeti, sértetlen sorsjegyet és érvényes személyazonosító igazolványát vagy útlevelét,
amely bizonyítja, hogy a kampány indulásának időpontjában 18 éves volt, aláírja a díjátadási
jegyzőkönyvet, valamint a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot.
Ezután a győztest a sorshúzó bizottság jóváhagyja. Amennyiben a kihúzott és nyilvánosan
bejelentett sorsjegy tulajdonosa megtagadja érvényes személyazonosító igazolványának vagy
útlevelének felmutatását, vagy a Kampány kezdetéig nem töltötte be 18. életévét, akkor nem
igényelheti a nyereményt, arra irányuló jogosultságát elveszíti.
6.8. Amennyiben a bónusz nyereményt a nyertes szám bejelentésétől számított 30 percen belül egyetlen
résztvevő sem igényli, vagy a sorsjegy bemutatása által azt igénylő résztvevő nem felel meg a 4.2.,
6.6., 7.1. vagy 7.2. cikkelyekben foglalt feltételeknek, a sorshúzó bizottság bejelenti a póthúzáson
kihúzott sorsjegy számát és megismétlődik a 6.6. cikkelynél leírt folyamat, mely során a sorsjegy
birtokosa a fenti feltételek szerint igényelheti nyereményét.
6.9. Amennyiben a kihúzott számok egyike sem vezet nyertes jóváhagyásához (mivel a résztvevők

egyike sem igényli azt, vagy az igénylő résztvevők egyike sem felel meg a kampány keretében
odaítélt nyeremények átvételi feltételeinek) a Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a díjat
ne ítéljék oda a Kampány keretében, amely így a szervezők tulajdonában marad.
6.10. A sorshúzás eredményeit jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet a bizottság tagjai, illetve a
jóváhagyatlan és a jóváhagyott nyertesek is aláírnak. Amennyiben valamelyik résztvevő megtagadja
az aláírást, erről külön említést kell tenni, amit két segédtanú is aláírásával igazol.
6.11. Tekintettel a szervezőknek a Romániában hatályos jogszabályok szerinti ama kötelezettségére,
hogy nyilvánosságra hozzák a nyertesek névsorát és az általuk megnyert nyeremények listáját, a fent
említett adatoknak a Bónusz nyeremények odaítélése céljából a Szervezők rendelkezésére bocsátása
a nyertesek érvényesítésének alapvető feltétele. A nyertesek névsora és a nyeremények listája a
nyertesek
érvényesítése
után
kerül
közzétételre
a
www.csikisor.hu,
illetve
a
https://facebook.com/csikisormanufaktura weboldalakon, az odaítélt díjak átadásától számított 5
munkanapon belül.
7. SZAKASZ - A NYERTESEK JÓVÁHAGYÁSÁNAK FELTÉTELEI
7.1. A nyertesként való érvényesítéshez a résztvevőnek a következő feltételek mindenikét teljesítenie
kell:
- a fenti 4. szakaszban meghatározott részvételi feltételeknek való megfelelés
- a Részt vevő Csíki Sör termékek megvásárlása a kampányidőszak alatt és a "NYERT!
Eszem-iszom, tombola!” vagy "NYERT!" feliratú kupakok megőrzése és azok
eredetiben való felmutatása a nyeremény természetbeni igénylésekor
- az eredeti nyertes kupakokat megfelelő állapotban kell felmutatni, úgy, hogy a kupak
belsejében lévő felirat olvasható legyen, az érvényesítés után pedig kötelezően le kell
adni azokat az erre a célra kijelölt helyeken.
- a nyertes sorsjegyeket eredetiben és megfelelő, sértetlen állapotban kell felmutatni, úgy,
hogy a rajtuk álló felirat teljes egészében olvasható legyen
- a természetbeni nyeremény nyertese köteles érvényes személyazonosító igazolványt
felmutatni, amely bizonyítja, hogy a kampány kezdetekor már betöltötte 18. életévét,
továbbá köteles kitölteni a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozatot, amely nélkül nem tudja igényelni a nyereményét
- az a természetbeni nyeremény-nyertes, akit a sorshúzással odaítélt bónusz nyeremények
valamelyikének nyerteseként kihúznak, köteles érvényes személyazonosító igazolványát
felmutatni, amely bizonyítja, hogy a kampány kezdetekor már 18 éves volt, illetve
kitölteni a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot és
aláírni 6.9 cikkelyben említett jegyzőkönyvet.
7.2. A nyertesek nyereményei az alábbi esetekben érvénytelenítődnek:
- A Résztvevő nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek;
- A résztvevő nem felel meg a Szabályzatban meghatározott érvényesítési feltételeknek;
8. SZAKASZ - A NYEREMÉNYEK ODAÍTÉLÉSÉNEK MECHANIZMUSA
8.1. A kampány keretében felajánlott, az 5. pontban leírt természetbeni nyereményeknek a nyertes
résztvevők részére való átadása 2019.09. 28-án 10.00 és 13.00 óra között történik a Szervezők által a
Csíki Sör Manufaktúra sörgyárban, azaz Románia, Hargita megye, Csíkszentsimon község,
Csíkszentsimon helység575 sz. alatt, a Lixid Project SRL székhelyén szervezett rendezvény
keretében.
8.2. A bónusz nyereményeket a sorshúzó bizottság a 2019.09.28-án tartandó rendezvény főszínpadán
16.00 órai kezdettel fogja kihúzni a Csíki Sör Manufaktúra sörgyárnál, a következő címen:
Románia, Hargita megye, Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon helység 575 sz.. A jóváhagyott
nyertesek bemutatása a díjátadó ünnepség alkalmával történik, amelyre a 2019.09.28-ai rendezvény
főszínpadán kerül sor 18.00 órától kezdődően, a nyeremények jegyzőkönyv alapján történő átadása
pedig a díjátadó ünnepség napjától számított 5 munkanapon belül történik.

9.SZAKASZ - HIBÁK: NEM MEGFELELŐ KUPAKOK/ DUGÓK VAGY SORSJEGYEK
9.1. A szervezők nem vállalnak felelősséget a következőkért:
- sérült vagy nem megfelelő kupak/dugó, amely esetében a belső felirat nem teljesen olvasható, vagy
látható módosítás vagy egyéb interferencia jeleit hordozza;
- sérült sorsjegy, amely esetében a sorszám teljesen vagy részben olvashatatlan, vagy látható
módosítás, kiegészítés, törlés vagy egyéb beavatkozások jeleit hordozza;
9.2. A szervezők nem vállalnak felelősséget a kupakok/dugók vagy sorsjegyek elveszítéséért,
eltulajdonításáért, és nem kötelesek ilyen esetben átadni a sorsjegyeket, illetve a nyereményeket.
10. SZAKASZ - FELELŐSSÉG
10.1. A szervezők nem vállalnak felelősséget semmilyen félreértésért, és nem keverednek a nyertes
feliratokat tartalmazó kupakok/ dugók vagy az odaítélt bónuszdíjak tulajdonjogával kapcsolatos
jogvitákba. Az ezek tulajdonjogával kapcsolatos bírósági eljárások nem befolyásolhatják a díjaknak
a szervezők általi odaítélésének módját, a jelen Hivatalos Szabályzat alapján.
10.2. A szervezőknek jogában áll minden szükséges lépést meghozni csalási, visszaélési kísérlet vagy
más olyan helyzet esetén, amely a jelen kampány hírnevét vagy költségeit befolyásolhatja.
10.3. Csak az olyan eredeti promóciós kupakok fogadhatóak el, amelyeken nem mutatkozik
rongálódás, hamisítás, módosítás, stb. nyoma. Nyomtatási hibák vagy egyéb hibák, valamint a részt
vevő termékeken kívüli egyéb termékek kupakjai esetében a Szervező mentesül minden
felelősségtől.
10.4. A Kampány szervezője nem vállal felelősséget a termékeknek a Kampány 3.2. cikkelyben jelzett
időtartamán kívüli értékesítéséért, sem pedig a részt vevő termékeknek a 3.2 cikkben meghatározott
kampányidőtartamon kívüli megvásárlásával kapcsolatosan. Ebben az esetben a Szervező nem
köteles odaítélni a nyereményeket.
10.5. A Kampányban való részvétel révén minden résztvevő egyetért a Szervezők által a jelen
Hivatalos Szabályzatban előírt valamennyi követelménnyel és feltétellel, kötelezvén magát azok
betartására. Ezek figyelmen kívül hagyása a résztvevők személyes és kizárólagos felelősségét vonja
maga után.
10.6. A szervezők a nyeremények tényleges odaítélését követően nem kötelesek levelező viszonyt
fenntartani a jelen Hivatalos Szabályzat értelmében érvénytelennek minősített kupakokat birtokló
igénylőkkel vagy más igénylőkkel. A szervezőknek a nyeremények odaítélésével kapcsolatos
felelőssége a jelen Hivatalos Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően korlátozott.
10.7. A Kampányban való részvétel révén a résztvevő saját felelősségére kijelenti, hogy tudomásul
vette a következőket, illetve egyetért ezekkel:
- A résztvevő kizárólagosan felelős minden olyan nyilatkozatáért, amely nem felel meg a
valóságnak;
- A résztvevő ismeri az odaítélt nyeremények használatának jogi feltételeit;
- A résztvevő kijelenti, hogy nem szenved olyan fizikai vagy pszichológiai bántalmakban,
amelyek számára vagy mások számára lehetetlenné vagy veszélyessé tennék a nyeremény átvételét
és használatát.
10.8. A Szervező nem vállal felelősséget a következőkért:
- a kupak/ dugó elvesztése és/vagy megrongálódása;
- A sorsjegy elvesztése és/vagy megrongálódása;
- a sorsjegyek tulajdonjogával kapcsolatos esetleges viták;
- a Résztvevő termékek hiánya a kampány időtartama alatt a 3.1 cikkben meghatározott
kampányterület boltjaiból
- amennyiben a szervezőtől független okokból kifolyólag a résztvevőnek nem áll módjában a
természetbeni vagy a bónusz nyereményt birtokba venni;
- az olyan esetekben, amikor a nyertes nem felel meg a jelen Hivatalos Szabályzatban
részletezett érvényesítési feltételeknek.
10.9. A SC LIXID PROJECT SRL nem vállal felelősséget a jelen kampány keretében felajánlott
bónusznyeremények minőségéért, mivel azokat a magyarországi INFOMANIA-COMP KFT ajánlja
fel.

10.10. Az INFOMANIA-COMP KFT nem vállal felelősséget a jelen kampány keretében felajánlott
természetbeni nyeremények minőségéért, ugyanis azokat a SC LIXID PROJECT SRL ajánlja fel.
10.11. A bónusz nyereményekre vonatkozó garancia, illetve garanciális feltételek a termékek gyártói
által biztosítottak, tehát az INFOMANIA-COMP KFT semmilyen kötelezettséggel nem rendelkezik
e tekintetben.
10.12. A Szervezők:
a) nem vállalnak felelősséget a nyeremény résztvevő általi átvételét követően annak
megrongálódásáért, eltűnéséért vagy eltulajdonításáért;
b) mentesülnek, a nyertes résztvevőnek a kampányban való részvétele által kifejezett
jognyilatkozata alapján, bármilyen felelősség alól a nyertes által az átvétel után a nyereménnyel
kapcsolatosan elszenvedett bármilyen kárért való felelősség alól, annak természetétől függetlenül
c) nem vállalnak felelősséget a nyertes résztvevő által a nyereményhez kapcsolódóan vagy azzal
kapcsolatban okozott károkért vagy veszteségekért, függetlenül azok jellegétől;
11. SZAKASZ - SZEMÉLYES ADATOK
11.1. Jelen Hivatalos Szabályzat révén a Szervezők vállalják, hogy betartják az egyéneknek a
személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 2016. április 27-ei 679/2016 sz. európai parlamenti és tanácsi Rendelet
rendelkezéseit.
11.2. A LIXID PROJECT SRL, Szervező, melynek székhelye: Románia, Hargita megye,
Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon helység 575. sz., postai irányítószám: 537285, telefonsz.:
0756-715.532, fax: 0266-244380, cégjegyzékszáma: J19/295/2013, adószáma: RO 32319920,
bankszámlaszáma: IBAN RO50 OTPV 2600 0079 0957 RO01, számlavezető bank: OTP Bank
Miercurea Ciuc, képviselője Miklós Gábor – László, személyes adatkezelő.
11.3. Érintett-kategóriák: a szervező feldolgozza ama résztvevők személyes adatait, akik a Kampány
keretében felajánlott nyereményeket igénylik, és akiket a nyeremények nyerteseiként jóváhagynak.
11.4. A személyes adatok feldolgozásának céljai:
a) a kampány megszervezése és lebonyolítása, valamint a díjak odaítélése a nyerteseknek, a
nyertesek személyes adatainak promóciós és reklámcélú felhasználása a nyertesek
kiválasztásával és bejelentésével kapcsolatban. (az érintettek hozzájárulása)
b) vagyon- és személyvédelmi megfontolások (az érintettek hozzájárulása és a Szervező jogos
érdeke);
c) a szükséges adók és hozzájárulások kifizetése, a szükséges bejelentések megtétele az illetékes
hatóságok irányába, a nyertesek névsorának és az odaítélt díjak listájának közzététele (a
Szervező jogi kötelezettsége)
d) a kampány szervezésével és lebonyolításával, illetve a díjak odaítélésével kapcsolatos panaszok
megválaszolása; a bíróság előtti védelemre és/vagy egyéb bírósági vagy közigazgatási
eljárásokra vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása, beleértve az esetleges
jogsértések kivizsgálását, a szervezett marketingkampányokra és azok sikerére vonatkozó
különféle jelentések, elemzések és statisztikai tanulmányok elkészítése (a Szervező jogos
érdeke)
e) archiválási tevékenységek, amennyiben azokat a törvény előírja (a Szervező jogi
kötelezettsége).
11.5. A feldolgozott személyes adatok a következők:
a) A természetbeni díjak nyertesei esetén: keresztnév, vezetéknév, személyi igazolvány vagy útlevél
sorozata és száma;
b) Az olyan résztvevők esetén, akik a bónusz nyereményekért jelentkeznek vagy nyertesekként
jóváhagyták őket: vezetéknév, keresztnév, cím, személyi azonosító szám, a személyazonosító
igazolvány vagy útlevél sorozata és száma, mobiltelefonszám;
c) az esemény keretében készült fényképek és videofelvételek;

11.6.
A személyes adatok forrása: a szervező a résztvevők által közvetlenül megadott személyes
adatokat dolgozza fel. Eme adatok megadásának a megtagadása lehetetlenné teszi a nyeremények
érvényesítését és a díjak birtokba vételét.
11.7. A személyes adatok címzettjei: A szervező a résztvevők személyes adatait az alábbiak
tudomására hozhatja:
a) a Szervező partnerei, akik a kampány szervezésében és a díjak odaítélésében közvetlenül vagy
megbízottként közreműködnek, továbbá a kampány megszervezésében és lebonyolításában
segítségnyújtásra kijelölt közjegyzőknek/ ügyvédeknek;
b) a marketingtevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítóinak;
c) a webfejlesztési és -karbantartási szolgáltatóknak;
d) közjogi hatóságoknak, amennyiben a nyilvánosságra hozatal megfelelő jogalapon nyugszik
(mint valamely jogi kötelezettség, például a nyeremények bejelentése, hozzájárulás vagy jogos
érdek).
11.8. A személyes adatok továbbítása: a résztvevők személyes adatai nem kerülnek továbbításra.
11.9. Az adatok megőrzésének időtartama: A személyes adatokat a belső adatmegőrzési
eljárásoknak megfelelően (beleértve az alkalmazandó archiválási szabályokat is), addig tárolják,
amíg az az összegyűjtésük céljainak teljesítéséhez szükséges. Például, a nyertesektől összegyűjtött
személyes adatokat, amelyek tekintetében a Szervező különböző bejelentési és adó- valamint
illetékfizetési kötelezettségekkel rendelkezik, a teljes archiválási időszakra, azaz legalább 5 évig
megőrzik, a számviteli és pénzügyi szabályoknak megfelelően.
11.10. Az érintettek jogai: A törvény értelmében a 11.3 cikkben meghatározott adatalanyok a
következő jogokkal rendelkeznek:
a) Hozzáférési jog: Az érintettek jogosultak az Adatkezelőtől információt kapni személyes adataik
feldolgozására, illetve az adatfeldolgozás jellegére vonatkozóan, azaz: a feldolgozás célja, a
feldolgozott személyes adatok kategóriái, az adatok címzettjei, az adatok megőrzésének
időtartama, a helyesbítéshez, a törléshez vagy a feldolgozás korlátozásához való jog fennállása.
Ez a jog lehetővé teszi számukra, hogy a feldolgozott személyes adatokról ingyenes másolatot és
térítés ellenében további másolatokat igényelhessenek;
b) A helyesbítés joga: az érintetteknek jogában áll a helytelen személyes adataik módosítását,
vagy, szükség esetén, a hiányos adatok kiegészítését kérni;
c) A törléshez való jog: Az érintetteknek jogában áll személyes adataik törlését kérni, amennyiben:
- ezek már nem szükségesek azon célokra, amelyekre összegyűjtötték és feldolgozták őket;
- visszavonták a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásukat, és a Szervező más jogi
alapon nem dolgozhatja fel azokat;
- a személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt;
- a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törölni kell.
d) A hozzájárulás visszavonása és a kifogásoláshoz való jog: az érintettek bármikor jogosultak
visszavonni hozzájárulásukat a beleegyezés alapján feldolgozott személyes adatok feldolgozása
tekintetében, anélkül, hogy ez a korábbi feldolgozások jogszerűségét befolyásolná. Ugyanakkor,
sajátos helyzetükhöz kapcsolódó okokból kifolyólag bármikor kifogást emelhetnek a
marketinggel kapcsolatos célokra való feldolgozás, valamint az adatkezelő jogos érdeke alapján
végzett feldolgozás ellen.
e) Korlátozás: Az érintetteknek jogában áll az adatfeldolgozás korlátozását kérni az alábbi
helyzetekben:
- amennyiben a személyes adatok pontosságát vitatják, arra az időszakra, amíg a Szervezőnek
sikerül ellenőrizni a kérdéses adatok pontosságát;
- amennyiben a feldolgozás jogellenes, de az érintettek ellenzik a személyes adataik törlését,
ehelyett használatuk korlátozását kérik;
- ha a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, azonban az érintettek
bírósági eljáráshoz igénylik azokat;
- arra az időtartamra, amíg ellenőrizhető, hogy az adatkezelő törvényes jogai felülbírálják-e az
adatalany jogait, amennyiben az érintettek ellenzik a feldolgozást.

A fenti a) –e) pontoknál említett jogok érvényesítése érdekében az érintett személyek a következő
címen nyújthatnak be kérelmet: LIXID PROJECT SRL, székhelye: Románia, Hargita megye,
Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon helység 575. sz., postai irányítószám: 537285, a következő
megjegyzéssel: A személyes adatok feldolgozásáért felelős személy figyelmébe.
f) A felügyeleti hatósághoz intézett panasz benyújtásához való jog: Az érintetteknek jogukban áll
panaszt benyújtani az adatfeldolgozást felügyelő hatósághoz, amennyiben úgy vélik, hogy
jogaikat megsértették:
Megnevezés: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(Nemzeti Adatvéfelmi Felügyeleti Hatóság)
Cím: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon:+40.318.059.211, +40.318.059.212
Fax: 40318059602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
11.11. A Kampányban való részvétellel a nyertes résztvevők írásban hozzájárulnak a 11.5. cikkben
említett személyes adatoknak a Szervező és /vagy a Kampány megszervezésében részt vevő cégek
részére történő szolgáltatását illetően, a következő célokra: a nyeremények odaítélése, valamely
felajánlott nyeremény nyerteseként történő érvényesítés, a nyeremény átadásával és átvételével,
valamint az illető személyes adatoknak a Szervező jelen kampánnyal kapcsolatos adatbázisába való
felvétele.
12. SZAKASZ - A KÉPMÁSHOZ FŰZŐDŐ JOG
12.1. A nyeremények odaítélése nyilvános és médiában közvetített esemény lesz. Az érvényesítés
alkalmával a szervező írásos nyilatkozatot kér a kampány ama résztvevőitől, akik a Kampány
keretében felajánlott valamely nyereményre jelentkeznek, annak biztosítása érdekében, hogy a
következő információkat a Szervező közzétehesse és a reklámanyagokban bármely médiumban
használhassa (beleértve, de nem kizárólag, a nyomtatott médiát, a nyomtatott reklámanyagokat, az
utcai reklámanyagokat vagy az online médiát), határozatlan időtartamra, a Kampány, a Szervező
arculatának vagy a szervező termékeinek népszerűsítése érdekében, bármilyen térítés nélkül: név, a
Szervező által 2019.09.28-án szervezett rendezvény keretében készített fénykép, illetve audio- és
videofelvétel. A résztvevők tudomásul veszik és elismerik, hogy a Szervezők által a jelen
Szabályzatban foglaltak szerint készített anyagokat a Szervezők felhasználhatják olyan reklámanyag
létrehozására, amelyet majd az audiovizuális és online médiában sugározni fognak, valamint utcai
reklámeszközök részeként felhesználnak.
13. SZAKASZ - A KAMPÁNY IDŐ ELŐTTI LEZÁRULÁSA
13.1. Jelen kampány csak vis maior esemény esetén zárulhat le idő előtt, ideértve azt is, ha a Szervező
tőle független okokból kifolyólag képtelen a kampány folytatására. Ebben az esetben a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal azzal a nyereménnyel kapcsolatosan, amelyet a díjazási feltételek
teljesítése után később oda kellet volna ítélni.
14. SZAKASZ. VIS MAIOR
14.1. Jelen Szabályzat alkalmazásában a vis maior jelentése: minden olyan esemény, amely a Szervező
nem tud befolyásolni, orvosolni vagy előrelátni, és amelynek fellépte miatt ez utóbbi nem tudja
teljesíteni a jelen Hivatalos Szabályzat szerinti kötelezettségeit.
14.2. Ha a vis maior helyzet akadályozza, vagy teljes mértékben vagy részben késlelteti a Hivatalos
Szabályzat alkalmazását és a kampány folytatását, a Szervező mentesül teljesítendő kötelezettségei alól
arra az időszakra, amíg az illető kötelezettségek teljesítése akadályozva vagy késleltetve van.
Amennyiben vis maiorra hivatkozik, a Szervező köteles tájékoztatni a Kampány résztvevőit a vis maior
eset fennállásáról, az esemény bekövetkezésétől számított 7 munkanapon belül.
15. SZAKASZ. JOGVITÁK
15.1. A Szervező és a kampány résztvevői között esetlegesen felmerülő jogviták megoldása békés úton
történik, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat a romániai, csíkszeredai illetékes bíróságok döntik el.

16. SZAKASZ.ADÓK ÉS ILLETÉKEK
16.1. A Szervező köteles a nyertesek által megszerzett jövedelemért fizetendő adót kiszámítani és
megfizetni a 2015. évi 227. számú az Adótörvénykönyvről szóló Törvény jövedelemadóra vonatkozó
cikkelyeiben foglaltak szerint.
16.2. Az egyenként 600 lej alatti értékű pénzbeli vagy természetbeni nyereményekből származó
jövedelem nem adóköteles.
16.3. A megnyert nyereményekkel kapcsolatos más adózási vagy egyéb kötelezettségek a nyertes
kizárólagos felelősségét képezik.
17. SZAKASZ. PANASZOK
17.1. „A CSÍKI SÖR ÉS A HIBRIDAUTO.EU NAGY NYEREMÉNYJÁTÉKA-MARELE
CONCURS CU PREMII AL CSÍKI SÖR ȘI HIBRIDAUTO.EU” Reklámkampány résztvevői a
reklamacio@csikisor.hu e-mail címre vagy postai úton a következő címre küldhetik el panaszaikat,
észrevételeiket: LIXID PROJECT SRL, melynek székhelye: Románia, Hargita megye, Csíkszentsimon község,
Csíkszentsimon helység 575. sz., postai irányítószám: 537285.
18. SZAKASZ. A Hivatalos Szabályzat
18.1. A jelen Kampányban való részvétel által a résztvevők beleegyeznek, hogy figyelembe veszik és
betartják a jelen Hivatalos Szabályzat valamennyi rendelkezését, feltételét.
18.2. A Hivatalos Szabályzat összeállítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.
A Szervezők nevében
SC LIXID PROJECT SRL

