
„LISTERINE 21 NAP” 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 LISTERINE 
termékek (a továbbiakban: Termék) közül Magyarország területén 21 napon belül vásárolnak 
összesen legalább 1000 ml-t, LISTERINE Professional termékek esetén összesen 500 ml-t. 

 
A promócióban résztvevő Termékek: 
- LISTERINE® Coolmint 
- LISTERINE® Freshburst 
- LISTERINE® ZeroTM 

- LISTERINE® Stay White 
- LISTERINE® Total Care 
- LISTERINE® Total Care Enamel Guard 
- LISTERINE® Total Care ZEROTM 

- LISTERINE® Total Care Sensitive 
- LISTERINE® Advanced White 
- LISTERINE® Teeth & Gum Defence 
- LISTERINE® Professional Fluoride Plus 
- LISTERINE® Professional Gum Therapy 
- LISTERINE® Professional Sensitivity Therapy 
- LISTERINE® Green Tea 
- LISTERINE® Smart Rinse® 

 
 

A Promócióban részt vevő Termékek részletes listája az 1.sz. mellékletben található. 
 

2. A Promóció időtartama 2016. augusztus 10. 00:00:00 óra - 2016. november 25. 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 2016. november 25. 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 2699 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 legalább 1000 ml-nyi (21 napra 
elegendő) Listerine (250, 500 és 1000 ml-es kiszerelések közül) vagy 500 ml-
nyi Listerine Professional (250 ml-es kiszerelés) Termék(ek)et. 

 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. 

http://www.listerine-szajviz.hu/


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.listerine- 

szajviz.hu weboldalon, valamint e-mail-ben kérhetőek a listerine21@progressive.hu email 
címen, illetve az 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. 

http://www.listerine-szajviz.hu/
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12. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, 
az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező 
(adatkezelő) a Promóció lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása céljából, a 
szükséges mértékben a Résztvevő jelen Szabályzatban az alábbiakban feltüntetett, illetve a 
Promóció során rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezelje, továbbá a Lebonyolító 
(adatfeldolgozó) és a Progressive Studio Kft. (adatfeldolgozó) részére átadja és számukra az 
adatokhoz hozzáférést engedjen. A személyes adatok a következők: név, lakcím (postázási, 
értesítési cím), telefonszám, 5. pont szerinti nyilatkozat). Az adatkezelés határideje: az érintett 
személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Szervező a 
Promóció végét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § 
szakasza alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Szervező az érintett 
hozzájárulásától függetlenül csak a Promóció végét követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban 
ilyen eset, ha a pénzvisszaigénylést érvényesítő Résztvevők egyes adatai a könyvelést 
alátámasztó iratok részét képezik. A személyes adatokat a Promóció megvalósításában 
közreműködő, a Szervező, a Lebonyolító és a Progressive Studio Kft. alkalmazásában álló 
személyek ismerhetik meg. A Résztvevőnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és 
jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései (13-17. és 30. 
alfejezetei), valamint a Szervező Adatvédelmi Irányelvei tartalmazzák. A Résztvevő az 
adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes 
adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben a 
résztvevő tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a 
személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-
1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A 

Résztvevő további felvilágosítást kérhet Szervezőtől a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétel ellehetetlenüléséhez 
vezethet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges célból történő adatkezeléshez adott 
hozzájárulás visszavonását, illetve a lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a 
visszaigénylés átadása előtt kezdeményezi. A Promócióban résztvevők feltétel nélkül, 
önkéntesen és kifejezetten beleegyeznek abba, hogy fent megjelölt személyes adataik a 
Promóció lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása céljából a Szervező 
adatbázisába kerüljenek.  

 
 

Szervező adatkezelési azonosítója: NAIH-103696/2016. 



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, 2016.08.10. 
 
 
 
 

Johnson & Johnson Kft. Progressive Studio Kft. 
Szervező Lebonyolító 



1. sz. melléklet 
A Promócióban részt vevő Termékek listája 

 

Termék 

LISTERINE COOLMINT SZÁJVÍZ 250ML 

LISTERINE COOLMINT SZÁJVÍZ 500ML 

LISTERINE COOLMINT 1000ML 

LISTERINE FRESHBURST SZÁJV.250ML 

LISTERINE FRESHBURST SZÁJVÍZ 500ML 

LISTERINE ZERO 250ML 

LISTERINE ZERO 500ML 

LISTERINE ZERO 1L 

LISTERINE STAY WHITE 250ML 

LISTERINE STAY WHITE 500ML 

LISTERINE TOTAL CARE 500ML 

LISTERINE TOTAL CARE 250ML 

LISTERINE TOTAL CARE 1000ML 

LISTERINE SZÁJVÍZ TCARE ENAMEL 250 ML 

LISTERINE SZÁJVÍZ TCARE ENAMEL 500 ML 

LISTERINE TOTAL CARE ZERO 250ML 

LISTERINE TOTAL CARE ZERO 500ML 

LISTERINE SZÁJVÍZ TCARE SENSITIVE 250 ML 

LISTERINE SZÁJVÍZ TCARE SENSITIVE 500 ML 

LISTERINE ADVANCED WHITE 250ML 

LISTERINE ADVANCED WHITE 500ML 

LISTERINE TEETH & GUM DEFENCE 250ML 

LISTERINE PROFESSIONAL FLUORIDE PLUS 250 ML 

LISTERINE PROFESSIONAL GUM THERAPY 250 ML 

LISTERINE PROFESSIONAL SENSITIVITY THERAPY 250 ML 

 

 
LISTERINE GREEN TEA 500ML 

LISTERINE SMART RINSE MILD BERRY 250ML 

LISTERINE SMART RINSE MILD MINT 250ML 

 


