„LISTERINE 21 NAPOS KIHÍVÁS”
Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató
1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező)
pénzvisszafizetéses promóciót (a továbbiakban: Promóció) szervez a jelen szabályzatban
foglaltak szerint (a továbbiakban: Szabályzat), melynek lebonyolításával megbízza a
Progressive Studio Kft-t (1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró 6. em. - a továbbiakban:
Lebonyolító). A Promócióban azok, az 5. pontban foglalt feltételeknek megfelelő természetes
személyek (a továbbiakban: Résztvevő) vehetnek részt, akik a Promóció (lentebb
meghatározott) időtartama alatt a Johnson & Johnson Kft. által forgalmazott, a promócióban
résztvevő LISTERINE termékből (a továbbiakban: Termék) Magyarország területén 2 darabot
vásárolnak.
A promócióban résztvevő Termék:
- LISTERINE® Nightly Reset szájvíz, 400 ml
2. A Promóció időtartama 2018. augusztus 01. 00:00:00 óra – 2018. november 30. 23:59:59 óra. A
határidő a promócióban részt vevő termékek vásárlásának határidejét jelenti. Egy visszaigénylés
iránti kérelem akkor tekinthető érvényesen feladottnak, ha a Promóció időtartama alatt vásárolt
termék vásárlásától számított 21. nap után kerül feladásra, és legkésőbb 2018. december 21.
napjáig a Lebonyolítóhoz kézbesítésre került/beérkezett (postai kézbesítési pecsét dátuma az
irányadó).

Egy személy csak egyszer érvényesítheti a Termék(ek) vételárára vonatkozó pénz visszafizetési
igényt a Promóció időtartama alatt. A visszafizetés összege a Nyugtával igazolt Termék(ek)
vételáráig, de összesen maximum 3000 Ft-ig terjed. A Szervezőnek jogában áll a beérkezett
visszaigényléseket azonnal megvizsgálni, hogy azok érvényesek-e, a jelen szabályzatnak
megfelelően küldték-e be őket, és a Szabályzatnak való nem megfelelés esetén a Résztvevő
kizárásra kerül a Promócióból és az abból eredő jogokból.
A pénzvisszafizetés érvényesítésének feltételei:
•
A részvételhez vásárolni kell összesen 2 darabot a promócióban résztvevő
Termékből.
•
Postai úton meg kell küldeni a Termék(ek) vásárlását igazoló eredeti
nyugtát/nyugtákat (számla, blokk), a Termék(ek) kupak zárófóliát/zárófóliákat,
valamint a lenti 5. pontban szereplő, aláírt nyilatkozatot (a továbbiakban:
Visszaigénylési csomag) a Lebonyolító részére. (1066 Budapest, Nyugati tér
1. Skála Metró 6. em.).
•
Postai úton a Nyugtával és a kupak zárófóliá(ka)t egyidejűleg meg kell küldeni a
lenti 5. pontban szereplő, aláírt Nyilatkozatot arról, hogy Résztvevő nem
munkavállalója (vagy annak hozzátartozója) Szervezőnek, illetve Lebonyolítónak.
A Nyilatkozat tartalmazza a Résztvevő nevét, telefonszámát és magyarországi postázási
címét is, amelyre a Termék vételárának visszatérítését a Lebonyolító/Szervező
kézbesíteni tudja. A Nyilatkozat letölthető a www.listerine-szajviz.hu weboldalról. A
visszaigénylési csomag borítékján fel kell tüntetni a „LISTERINE 21” jeligét.

Visszaigénylésre csak ép és sértetlen, olvasható, beazonosítható és eredeti Nyugta jogosít.
Kizárólag azokat a Nyugtákat fogadjuk el, amelyen a Termék(ek) és annak vételára és a vásárlás
dátuma pontosan megnevezésre kerül, azaz „gyűjtőszámlákat” nem áll módunkban elfogadni.
Szervező kijelenti, hogy Résztvevő részére nem téríti vissza a postai költséget, ami a
visszatérítési kérelem során keletkezik a Résztvevő terhére!

Érvénytelen visszaigénylés:
Amennyiben a Résztvevő nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt személyi feltételeknek és így
kizárásra kerül, vagy ha a beküldött Nyugtán nem beazonosítható a vásárolt Termék(ek), annak
vételára és a vásárlás dátuma, úgy a Szervezőnek nem áll módjában a Termék(ek) árának
visszatérítése.
3. A Termék(ek) fenti 2. pont szerinti vételárát a Résztvevők értéknyilvánított ajánlott levélben
kapják meg a visszaigénylés Lebonyolító általi, határidőben történő kézhezvételétől számított
30 naptári napon belül. A Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a
Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a visszatérítés átadására a fenti határidőben sor kerüljön.
Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Résztvevők bármelyike nem tesz eleget, és így a
visszatérítés időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező nem tartozik
felelősséggel. A Szervező a visszatérítés átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja
biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett
Résztvevőre nézve jogvesztő.
4. A Szervező, illetve Lebonyolító nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési
igényt a Résztvevő a Promócióban való részvételével kapcsolatban, különösen, de nem
kizárólag a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak nem felróható károkért (pl. postai szolgáltató
késedelmes vagy hibás teljesítése, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért).
A Résztvevők elfogadják, hogy a Promóció használata során a Szabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
5. A Szervező megbízásából a Lebonyolító által lebonyolított Promócióban kizárólag azon személy
vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
• 18. életévét betöltött és cselekvőképes,
• magyarországi lakcímmel (postázási/értesítési címmel) rendelkező személy, és
• nem tartozik a Johnson & Johnson Kft. és a Progressive Studio Kft. munkavállalói,
valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
„hozzátartozó”-i körébe és erről nyilatkozatot tesz.
6. A Szervező a visszatérítés átadásáig kizárhatja a Promócióból azt a visszaigénylőt, aki nem felel
meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A visszaigénylő téves adatszolgáltatásából eredően
a Szervezőt felelősség nem terheli.
7. A pénzvisszatérítésre vonatkozó igény másra át nem ruházható. A visszatérítéshez kapcsolódó
bármely adófizetési kötelezettséget, valamint a visszatérítések kézbesítési költségét a Szervező
viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik, amelyekért a Szervező nem
tartozik felelősséggel.
8. A Résztvevők által a megadott postacímre, névre, telefonszámra (lásd 2. pont) vonatkozó
információk hiányosságáért/hibájáért, valamint a vásárlást igazoló Nyugtán található Termékek,
vételáruk és vásárlási dátumuk beazonosíthatatlanságáért a Szervező érdekkörén kívül
felmerülő technikai, szolgáltatási problémákért, a visszatérítések kézbesítésének elmaradásáért
vagy késedelméért a Szervezőt felelősség nem vállal, míg a kézbesítés során a visszatérítésben
keletkezett esetleges károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a
felelős. A Résztvevők a Promócióban való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy

Szervező a vonatkozó jogszabályok kötelező, eltérést nem igénylő rendelkezésein túlmenően
egyéb, a jelen Szabályzatban nem rögzített kötelezettséget nem vállal.
9. A Promócióval kapcsolatos információk és a jelen Szabályzat megtalálhatók a www.listerineszajviz.hu weboldalon, valamint e-mail-ben kérhetőek a listerine21@mail.progressive.hu email
címen, illetve az +36 1/205-3794-es telefonszámon.
10. A Szervező a Promóció időtartamának (fenti 2. pont) lezárultát követő 60 napon túl semmilyen, a
Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
11. A jelen Szabályzatot és az alább hivatkozott adatvédelmi rendelkezéseket a Szervező jogosult
egyoldalúan módosítani. A Szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező
közzéteszi a www.listerine-szajviz.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a közzététel
időpontjától hatályos. A módosítás időpontjáig a Résztvevők maradéktalanul érvényesíthetik a
már megszerzett jogaikat.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót bejelentés nélkül visszavonja, különösen
vis maior (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló esemény)
bekövetkezésekor; valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való
részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és az ezzel kapcsolatos
igényeket ellenőrizze.
A fenti pontban meghatározott vis maior eseményen túl a Szervező fenntartja a jogot, hogy a
jelen Promóciót a fenti pontok szerint megváltoztassa vagy visszavonja. Különösen jogosult a
Szervező a Promóció visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a visszaigénylés
megtagadására, (i) ha a Promóció kapcsán visszaélés vagy a jelen Szabályzat megszegésének
gyanúja merül fel, továbbá (ii) a Promóció kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése
esetén. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Promóciót, egyetlen érdekelt fél
sem – ideértve a visszaigénylőket – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Promóció folytatásának
kérésére.
12. A Promócióval kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Johnson & Johnson
Kft.) minősül adatkezelőnek. A Promócióval kapcsolatos adatkezelésre a hatályos
jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a
Promóció során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott
célokra kezeli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes
adatok köre, az adatkezelés időtartama: 2019.01.30.
Az adatkezelés célja:
A Promócióban való részvétel, a Promóció lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja
A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok köre
• Név
• Telefonszám
• Postacím
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (az adatok törlésével a
Promócióban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik).
A személyes adatok a Promóció lezárását követő 2 hónapon belül törlésre kerülnek.
A Résztvevő a Promócióban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során
történő adatkezelés célját megértette. A Résztvevők személyes adatait a Szervező további
harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a
Résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel.
Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Résztvevő személyes adatait különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Résztvevő személyes adatainak a
védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi
intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt
védelmi szint egymással arányban van.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Résztvevő kérheti a Szervezőtől:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
A Résztvevő jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása
esetén a Szervező írásban közli a Résztvevővel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény
mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő
tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Résztvevőre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
• személyes adat kezelése jogellenes;
• a Résztvevő ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
• az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
• azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25
napon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Résztvevő
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell
megadni, kivéve, ha a Résztvevő másként kéri. A Szervező a Résztvevő részére a tájékoztatást,
hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken
terjeszthetik elő a Résztvevők: listerine21@mail.progressive.hu, Skála Metró Irodaház, 6. emelet,
H-1066, Budapest, Nyugati tér 1.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, a Résztvevő személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
A Promócióban résztvevő személyes adatainak a Résztvevő kérésére történő törlése esetén, a
Résztvevő Promócióban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a belső adatvédelmi felelőshöz
(adatvédelmi tisztségviselőhöz) lehet fordulni: Kiss Eszter, cím: Johnson&Johnson, 1123
Budapest, Nagyenyed utca 8-14., HUNGARY; tel.: +36 30 3003333; email: ekiss@its.jnj.com.
Továbbá a Résztvevő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is
fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL:
http://naih.hu).
A Résztvevő a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező a Résztvevő adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
13. Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Szabályzatnak hatályos
változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel és a Promócióval
kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadása önkéntes.
14. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel
kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
Budapest, 2018.07.25.
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Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
Alulírott
jelen nyilatkozat aláírásával
egyidejűleg kijelentem, hogy a „LISTERINE 21 NAPOS KIHÍVÁS” elnevezésű
promóció részvételi szabályzatát elolvastam, azzal mindenben egyet értek,
valamint a részvételi szabályzat 5. pontjában felsorolt feltételeknek együttesen
megfelelek. A pénzvisszafizetési garanciára jogosult vagyok és igénybe szeretném
venni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott
adatok megfelelnek a valóságnak.
Magyarországi postázási cím:
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