
1. A Játék elnevezése, szervezője 
 
A promóciós játék elnevezése: "Tiszta otthon, Tiszta szépség!" (a továbbiakban: „Játék”). 
A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. (01-09-
307515; adószám: 26201720-2-43; a továbbiakban: „Szervező”). 
 
2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 
 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és aki rendelkezik érvényes, 
digitális vagy plasztik Penny (törzsvásárlói) Kártyával (továbbiakban: Résztvevő). Régebbi típusú Fan 
Game kártyával a nyereményjátékon való részvétel nem lehetséges. 
 
 
A Penny Kártya igényléséhez szükséges tudnivalók a https://www.penny.hu/pennykartya oldalon 
érhetőek el.  
A Játékból ki vannak zárva: 

 a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 
8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

 a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt 
személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

 azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a 
Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő 
termékek kaphatók, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában 
meghatározott hozzátartozói; 

 azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban 
a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő 
magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden 
nyereményjátékából. 

 
 
3. A Játék időtartama 

A Játék 2021.03.11. napján üzletnyitástól 2021.04.07. napján üzletzárásig tart. A Játék időtartamát 
megelőzően és követően történt vásárlások nem vesznek részt a Játékban. 

 
4. A Játékban résztvevő termékek 

A Játékban a Játék időtartama alatt, valamely magyarországi Penny Market üzletben vásárolt, a 
Szervező által forgalmazott, HENKEL mosó- és tisztítószer termékek (Persil, Tomi, Biopon, Perwoll, 
Silan, K2r, Somat, Pur, Bref, Clin), valamint a HENKEL kozmetikai termékek (Schwarzkopf, Taft, 
Schauma, Gliss, Palette Fa és Vademecum) vesznek részt. 

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 

 
5. A nyerésre való pályázat menete 
 

https://www.penny.hu/pennykartya


Vásároljon legalább egy darabot a 4. pontban meghatározott termékből bármely Penny Market 
üzletben, és vásárláskor használja érvényes digitális, vagy plasztik Penny kártyáját.  
Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.  
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről 
bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő 
magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek 
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal 
kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve 
nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt 
személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni. 

 
6. Nyeremények 
 
Fődíj: 

 4 darab, egyenként 250.000 (kétszázötvenezer) forint értékű PENNY nyereménykártya 
 

További tárgynyeremények: 

 Hetente 2 (két) darab, összesen 8 (nyolc) darab Philips hajformázó csomag, amelynek tartalma 
- 1 (egy) darab Philips DryCare Prestige MoistureProtect hajszárító 
- 1 (egy) darab Philips Prestige Hajegyenesítő BHS830/00 
- 1 (egy) darab Philips StyleCare Prestige MoistureProtect automatikus hajgöndörítő 

 Hetente 10 (tíz) darab, összesen 40 (negyven) darab Vileda Steam gőztisztító F1812V  
 
A nyeremények a penny.hu oldalon megtekinthetőek. 
A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek 
megfelelő pályázat részt vesz a Játékban. 
 
7. Sorsolás 
 
A heti nyeremények nyertesei sorsolás útján kerülnek meghatározásra. 
A sorsolás helyszíne: Penny Market Kft., 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. A sorsolások nem nyilvánosak, 
a sorsolások a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történnek. 
 
Fődíj sorsolás 
A fődíj sorsolásán a Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes pályázat 
részt vesz. A fődíj sorsolása 2021.április 8. 10:00.  Elsőként a fődíjak nyerteseit sorsoljuk, majd ennek 
pótnyerteseit (6 db pótnyertes). 
 
Heti nyeremények sorsolása 
A heti nyeremények sorsolásán azon érvényes pályázatok vesznek részt, amelyeknél a lenti táblázat 
szerint az adott hétre esik a vásárlás időpontja. Heti nyereményekhez tartozó pályázati időtartam, és 
a sorsolás ideje: 

Időtartam: Sorsolás ideje: 

2021. március 11-17.  2021. március 18. 10:00 

2021. március 18-24. 2021. március 25. 10:00 

2021. március 25-31. 2021. április 1. 10:00 

2021. április 1-7. 2021. április 8. 10:00 

 
A heti nyeremények nyerteseit minden alkalommal a 6. pont alatti nyereménysorrendben sorsoljuk. 
Hetente 3 (három) pótnyertes kerül kisorsolásra. 
 



A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a 
o a nyertes a sorsolás alapján ugyanabban a nyereménykategóriában már egy másik 

nyereményre jogosult (Egy személy ugyanabban a nyereménykategóriában egy díjra jogosult),  
o a nyeremény nyertese a 8. szerint nyereményéről lemond; illetve  
o ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be. 

 
Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben 
meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló 
esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje 
határozza meg. 
Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos 
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy 
gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy 
gondnoka jogosult. 
 
8. A nyereményre való jogosultság ellenőrzése, a nyeremény átvétele 
 

A nyerteseket postai úton értesítjük. 

 

A Nyertes vásárlónak a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően 10 naptári nap áll 
rendelkezésére, hogy a nyereményre való igényét postai úton visszaigazolja, illetve szállítási adatait 
megadja. 
Amennyiben ezen határidőt elmulasztja a helyébe az elsőként kisorsolt Pótnyertes lép. A 
Pótnyertesekre a nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak.  
A fő és heti nyeremények a Nyertes által megadott szállítási címre kerülnek kiszállításra. Nyertesség 
estén a Nyeremény kiszállítását a Nyertes részére a Greenmango Communication Kft. (székhely: 2094 
Nagykovácsi, Szarvas u. 24., adószám: 22666646-2-13) végzi. 
A főnyeremény átadása banki átutalással történik a nyertes által megadott valamely magyarországi 
számlavezető banknál vezetett bankszámlaszámra. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredő 
hibáért, kárért Szervező nem felel.  
A nyereményről a Nyertes érvényesen írásban mondhat le a Szervező részére küldött nyilatkozat 
formájában. 
Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosít. Ugyanazon személy 
ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult, függetlenül attól, hogy hány 
érvényes és a sorsoláson kisorsolt pályázattal vett részt az adott személy. 
A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. 
A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg 
kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a 
szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal 
okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak 
érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost 
vagy harmadik személyt ért minden kárért.  
A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a 
felelősségét. 
A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak 
érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor 
kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így 
a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem 
állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja 



biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve 
jogvesztő.  
 
9. Adózási kérdések 
 
A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. 
A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából 
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. 
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására 
nem kerül sor.  
 
10. Adatkezelés 
 
Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei 

Játékos a Penny kártyájának használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Penny Market Kft., 2351 
Alsónémedi, Penny utca 2., mint adatkezelő a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a 
részvételhez szükséges adatokat. A Penny Market Kft. adatkezelésével kapcsolatos részletes 
tájékoztató a penny.hu oldalon érhető el. 

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való 
részvétel önkéntes.  

A nyertesek adatait (név, elérhetőség) és egy példány eredeti sorsolási jegyzőkönyvet Penny Market 
Kft. átad a Szervező Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-
mail: henkel.magyarorszag@henkel.com) részére a Henkel adójogi kötelezettségeinek teljesítése, 
valamint a nyereményeknek a Nyertesek részére történő kiszállítása céljából  A nyeremények 
átadásában a Henkel megbízásából a Lila Trade Bt. (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 68.)  
mint adatfeldolgozó működik közre. A nyertesek adatainak kezelése tekintetében Szervező 
adatkezelőnek minősül. 

 

Adatkezelés időtartama 

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos 
dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt 
határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok 

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték 
nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Penny Market Kft., 2351 Alsónémedi, Penny utca 
2.Henkel Magyarország Kft. (cím: 1519 Budapest, Pf. 429 vagy 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; 
e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com). 

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. 
Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.  

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján 
végzett adatkezelés jogszerűségét.  

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való 
hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását 
abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent 
megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva. 

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

mailto:henkel.magyarorszag@henkel.com


 
11. Vegyes rendelkezések:  
 
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. 
A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes 
játékszabályzat elérhető a (www.penny.hu) honlapon.  
Budapest, 2021. március 
HENKEL Magyarország Kft.  
Szervező 
 


