RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT „REXONA – Mozogj. Élj.” nyereményjáték
1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127/D, továbbiakban: Szervező,
Adatkezelő) által szervezett nyereményjáték (továbbiakban: Játék) lebonyolítója az ACG
Reklámügynökség Kft. (1027 Budapest, Henger u. 2B, továbbiakban Lebonyolító,
Adatfeldolgozó).
2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus
elfogadását jelenti.
3. A Játékban minden olyan, cselekvőképességében nem korlátozott, 16. életévét betöltött,
magyar állampolgárságú, természetes személy részt vehet, aki magyarországi lakóhellyel és
akár a nevére szóló Facebook profillal is rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), nem esik a jelen
pontban meghatározott kizárt személyek körébe és aki a Játék időtartama alatt a
www.mozogjtobbet.hu oldalon (továbbiakban: Weboldal) regisztrál és legalább egy kihívást
(továbbiakban Kihívás vagy Kiemelt kihívás) teljesít. A Játékban való részvétel további feltétele
az is, hogy a Játékos érvényes adatokkal regisztrál a Weboldalon.
A fenti feltételeket nem, vagy hiányosan teljesítő Játékosok pályázata érvénytelen, és nem
vehetnek részt a sorsoláson.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy
lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, vagy vele egy cégcsoportba tartozó
ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés), valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb
közvetlen közreműködők és közeli hozzátartozóik (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés).
A Játékban a 16 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy
cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
4. A Játék 2019. március 04. napjától visszavonásig tart. A Kihívások teljesítése a Játék időtartama
alatt bármikor lehetséges. A Kiemelt kihívások teljesítésének határideje a Weboldalon
meghirdetett aktuális időintervallum, mely a Kiemelt kihívás aloldalán tekinthető meg. Az első
Kiemelt kihívás a weboldalon április 1-jén lesz megtalálható.
5. Egy Játékos korlátlan mennyiségű Kihívást és Kiemelt kihívást teljesíthet (Pályázatot nyújthat
be), azonban egy Kihívás vagy Kiemelt Kihívás csak egyszer teljesíthető. A Szervező egy Pályázat
benyújtását csak egyszer fogadja el érvényesnek a Játék ideje alatt. A Játékosok tudomásul
veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő
beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
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.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért,
illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal
felelősséget.

Szervező fenntartja a jogot a beérkezett videós pályázatok elbírálására. A videós pályázatok
automatikusan nem kerülnek fel a Játék weboldalára, Szervező a beérkező videós pályázatokat
a beérkezés utáni első munkanaptól számított 48 órán belül elbírálja és amennyiben
megfelelőnek találja, közzéteszi. Szervező fenntartja a jogot a nem megfelelő tartalmú videók
visszautasítására. A videós pályázatot beküldő Játékos elfogadja, hogy a videó közzététele
engedélyköteles, így a videón kizárólag ő szerepelhet, kivéve a nem biometrikus, nem
beazonosítható személyeket.
A feltöltött videós pályázat mérete nem haladhatja meg a 30 MB-ot.
6. A Játék folyamán április 1-től az adott időszak alatt legalább egy Kihívást teljesítők között
kéthetente egy alkalommal 5 db 5000 Ft értékű ajándékcsomag kerül sorsolásra. A sorsoláson
egy Játékos annyi eséllyel játszik, ahány Kihívást teljesített a sorsolást megelőző egy hétben.
Egy adott időszakban ugyanazt a nyeremény típust a játékos kétszer nem nyerheti meg,
második alkalommal a nyereményre az utána következő játékos jogosult. A Kiemelt kihívást
teljesítők között 4 hetente egy alkalommal 1 db 10.000 Ft értékű ajándékcsomag kerül
kisorsolásra.
A Kihívást teljesítők közti sorsolásra a Játék időtartama alatt minden hét 1. munkanapján kerül
sor. Az első sorsolás időpontja 2019. április 15., majd április 29. stb.
A Kiemelt kihívást teljesítők közti sorsolásra 4 hetente kerül sor az időintervallum lezártát
követő első munkanapon. Az első sorsolás időpontja: 2019. április 29., majd május 27. stb.
A sorsolásra az adott napon 12:00 órakor számítógépes random sorsoló program segítségével
kerül sor a következő címen: ACG Reklámügynökség Kft., 1027 Budapest, Henger u. 2B. A
sorsolások nem nyilvánosak.
A Szervező a sorsolásokon minden nyertes mellett 2 tartaléknyertest sorsol, akik kisorsolásuk
sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a sorrendben előttük lévő
nyertes, tartaléknyertes nem felel meg a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek,
és így kizárásra kerül, vagy a nyertesértesítéstől számított 5 munkanapon belül a Regisztráció
során megadott elérhetőségein nem elérhető.
A Szervező a nyerteseket e-mailben értesíti a sorsolástól számított 2 munkanapon belül.
7. A nyeremények másra nem átruházhatóak, és készpénzre nem átválthatóak. A
nyereményekkel kapcsolatos adó- és illetékterheket a Szervező viseli, így a nyertes Játékosokat
a nyereményekkel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó- fizetési, illetve
illetékfizetési kötelezettség. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben
esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. az átvétel elmaradása esetén a
nyeremény újbóli kézbesítésének költsége; a nyeremény átvételének helyszínére történő
utazás költségei) a nyertes Játékost terhelik.
8. A Szervező a nyereményeket postai úton vagy futárral juttatja el a nyertesekhez. A nyertes
Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a
sorsolást követő 60 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.

9. A Szervező fenntartja a Játék szabályai (Játékszabályzat), mechanizmusa, nyereményei
megváltoztatásának jogát. A Szervező fenntartja a jogot, hogy 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. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
10. A Nyertesek nevét – valamint a település nevét, ahol laknak a sorsolást követően a Szervező
közzéteszi a www.mozogjtobbet.hu internetes oldalon.
11. A Szervező a 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 Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt
felelősség nem terheli. A Játékosok 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 és a
szervezésben részt vevő cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.
12. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával
szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.
13. A Játékkal kapcsolatos információk, valamint a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata
megtalálhatóak a www.mozogjtobbet.hu internetes oldalon.
14. 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.
15. Vegyes rendelkezések
A Játék semmilyen szinten nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook nem támogatja
azt. A Játékban részt vevők nem a Facebook számára szolgáltatnak információkat.
Szervező 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 visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely
visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy
törölje.
A Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Játékról információk találhatóak a www.mozogjtobbet.hu oldalon lévő szabályzatban. A
Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát. A Szervező és a Lebonyolító
kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen
előforduló tévedésért.

16. Adatvédelem
A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen
Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a
Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék 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 Játék lebonyolítása céljából, illetve
adózási célból szükség van.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje és a hozzájárulását
visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül
kérheti a következő címeken:
Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121-127/D);
vagy a következő e-mail címen: unilever.privacy@unilever.com
A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Játékos
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 Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait
vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény
átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való
kizárásához vezet; valamint
amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által
kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem
érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Checksum Kft (1188 Budapest, Ady Endre
utca 135. a. ép.), valamint az ACG Reklámügynökség Kft, (1027 Budapest, Henger utca 2/b.)
adatfeldolgozó végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő további
adatfeldolgozó Checksum Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1131 Madarász
Viktor u. 13. 3. ép. fsz/9.) a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény
szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének
idejéig használja fel. A Szervező Unilever Magyarország Kft a Játékos személyes adatait nem
adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása nélkül. 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.
Tájékoztatjuk, hogy az Unilever adatkezelési szabályzatai ezeken a linkeken érhetőek el:
Adatvédelmi Nyilatkozat, Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat (valamint a www.unilever.hu
– és valamennyi további, az Unilever tulajdonában álló – weboldalon).
Budapest, 2019. április 01.
UNILEVER Magyarország Kft.
Szervező

