
Purina „Tojó játék” elnevezésű promóció 

Hivatalos játék- és adatvédelmi szabályzat 

1. A játék szervezője: 

„Tojó játék” elnevezéssel a Cargill Takarmány Zrt., (székhelye: 1087 Budapest, Hungária körút 30. 

cégjegyzékszám: 01-10-140124; adószám: 10334106-2-44), továbbiakban „Szervező”, bizonyos Purina 

takarmánykeverék(ek) vásárlói számára (lásd 4. pont) nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. 

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.; cégjegyzékszám: 

01-09-666794), a továbbiakban „Lebonyolító”. 

2. A Játékban részt vevő személyek, részvételi feltételek: 

A Játékban részt vehet az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárságával rendelkező, 

magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, a fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. törvény 2.§ a) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy, aki 

- a Játék időtartama alatt bármely, Magyarországon található Purina Takarmányforgalmazó 

elárusítóhelyen, 

- legalább 1 alkalommal, legalább 10 kg Purina takarmánykeveréket vásárol a részt vevő termékből 

(lásd 4. pont), és 

- a megvásárolt Purina takarmánykeverék termék csomagolásán található teljes termékcímkét kivágja 

(lásd 1. számú mellékletben néhány mintát), borítékba helyezi, a borítékra olvasható és azonosítható 

módon ráírja nevét és címét, a borítékon belül feltünteti az e-mail címét és telefonszámát, a borítékot 

megcímzi, és postai úton Tojó játék jeligével előre bérmentesített postai levélként elküldi a 1461 

Budapest, Pf. 1. címre, a továbbiakban „Postafiók”, mindezek együttesen a továbbiakban 

„Pályázat”. 

(a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: „Játékos”). 

A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat beküldésével egyidejűleg elismeri, hogy a jelen 

Játék- és Adatvédelmi szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és annak foglaltakat magára nézve 

feltétel nélkül elfogadja, a Játékban részt vesz. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket - annak 

bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, azoknak nem felel meg, vagy azzal kapcsolatban 

kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül. 

A Szervező, a Lebonyolító tulajdonosának vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, bármely 

Purina Takarmányelárusítóhely dolgozói, és ezen személyek közeli hozzátartozói, azaz házastársa, 

egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- 

és a nevelőszülője és testvére a Játékban Játékosként nem vehet részt. 

3. A Játék időtartama: 

A Játék 2022. október 1. 00:00:00 órától – 2022. november 30. 23:59:59 óráig tart. („Játék Időtartama”) 

A lenti 4. pontban felsorolt, a Játékban részt vevő termékek megvásárlásának és a Pályázatok Postafiókra 

történő beérkezésének a Játék időtartama alatt kell megtörténniük. A Játék Időtartamán kívül beérkezett 

Pályázatok érvénytelenek. 

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Postafiók címre történő beérkezési 

időpont az irányadó. 

 



4. A Játékban részt vevő termékek: 

A Játékban az alábbi, bármely Magyarországon található Purina takarmányforgalmazó elárusító helyen 

kapható, 2022. június 16-tól gyártott Purina takarmánykeverék termék(ek) vesznek részt: 

 

Terméknév         Termékkód 

PURINA TOJÓ TAKARMÁNY KEVERÉK GRAN/20KG  10000015712 

PURINA TOJÓ TAKARMÁNY GRAN/10KG    10000015713 

PURINA TOJÓ TAKARMÁNY KEVERÉK MORZS/20KG  10000015714 

PURINA TOJÓ (+A) TAKARMÁNY KEVERÉK GRAN/20KG              10000091547 

PURINA TOJÓ (+A) TAKARMÁNY KEVERÉK GRAN/10KG              10000091561 

PURINA TOJÓ (+A) TAKARMÁNY KEVERÉK MORZS/20KG           10000091562 

PURINA VÍZISZÁRNYAS indító tak. keverék rövid gran 20KG  10000015715 

PURINA VÍZISZÁRNYAS nevelő tak. keverék gran 20KG  10000015717 

PURINA PULYKA indító tak. keverék morzs/20 KG   10000015720 

PURINA PULYKA nevelő tak. keverék gran 20 KG   10000015721 

PURINA PULYKA befejező tak. keverék gran 20 KG   10000015723 

A gyártási dátum a termékcímkén, annak utolsó előtti sorában található meg. 

A Játékban kizárólag csak a fentiekben felsorolt termékek vesznek részt, minden más ettől eltérő termék 

vásárlása nem bír jelentőséggel a Játék szempontjából. 

 

5. Pályázatbeküldés: 
 

5.1. Érvényes pályázat 

- a Pályázat tartalmaz bármely Magyarországon található Purina Takarmányforgalmazó 

elárusítóhelyen, a Játékban részt vevő (lásd 4. pont) csomagolásáról kivágott teljes termékcímkét 

(lásd 1. számú melléklet), 

- ami legalább 10 kg-nyi termék vásárlását igazolja és 2022.06.16. vagy azt követő gyártású, és 

- a Pályázaton egyértelműen azonosítható módon szerepel a Játékos neve és címe; valamint a borítékon 

belül pedig a Játékos e-mail címe és telefonszáma, továbbá 

- a Pályázat a Játék időtartamán belül (lásd 3. pont) levélként megérkezik a Postafiókra. 

A Lebonyolító ellenőrzi a Postafiókra határidőn belül beérkezett, és a Posta által számára átadott 

Pályázatokat. Az érvénytelen Pályázatokat külön gyűjti és tárolja, melyek nem vesznek részt a 

sorsoláson. 

A Magyar Posta - szabályzata alapján - nem fogad a Postafiókra dobozokat, csomagokat, kizárólag 

levélpostai küldeményeket (borítékokat) vesz át. 

A Játékban ugyanazon Játékos több Pályázattal is részt vehet, minden érvényes Pályázat növeli a Játékos 

esélyét a fődíj sorsolásánál. 

Amennyiben adott borítékban több db - a 4. pontban található részt vevő termékek csomagolásából 

kivágott termékcímke található, úgy a Pályázatok érvényesek, és minden 10 kg-nyi termékcímke 

beküldése 1 db nyerési esélyt a fődíj sorsoláson. 



Jelen játékkal egyidőben meghirdetett Gyorsasági játékról jelen játékszabály 6. pontja szól, a 

továbbiakban „Gyorsasági játék”. 

 

5.2. Általános információk a részvételt illetően: 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem 

szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel 

résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat időszakosan vagy véglegesen 

kitiltsa a Játékból. 

A kizárt Játékos valamennyi Pályázata automatikusan kizárásra kerül. 

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárásra kerül 

(akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal 

és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím 

és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen. 

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. 

 

6. Gyorsasági játék 

A Szervező jelen Játékkal egyidejűleg egy Gyorsasági játékot is meghirdet. 

Az első 50 Játékos, aki minimum 80 kg-nyi, a Játékban résztvevő EGYFÉLE terméket vásárol, és arról 

kivágott termékcmkét küld be a fentiekben leírtak szerint, 10 000 Ft értékű elektronikus eMAG utalványt 

nyer. 

 

7. Sorsolások: 

7.1. Fődíj sorsolása: 

Lebonyolító a Pályázat érvényességének ellenőrzését követően a Pályázat adatait számítógépes 

adatbázisba viszi fel. 

Minden érvényes, gyorsasági nyereményt még nem nyert Pályázat részt vesz a sorsoláson. 

Lebonyolító a Játékban résztvevő érvényes Pályázatok között a sorsolást irodájában, a 1092 Budapest, 

Bakáts tér 2. alatt (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének 

eleget tévő gépi húzással, nyilvánosan bonyolítja le. 

A sorsolás ideje: 2022. december 13. 14:00 óra 

7.2. Gyorsasági nyeremények megállapítása 

A gyorsasági nyereményeket a 6. pontban írtak szerint nyeri meg az 50 leggyorsabb, a Gyorsasági játék 

előírásait teljesítő Játékos. 

Mivel a Postafiókra érkező küldeményeket naponta egyszer adja át a Magyar Posta, ezért Lebonyolító 

naponta külön gyűjti a beérkező Pályázatokat. Azon napi adagból, amikor a Gyorsasági játékra az 

érvényes Pályázatokat beküldő Játékosok száma meghaladja az 50 db-ot, a Lebonyolító kisorsol annyi 

Játékost, amennyi a korábbi napokon a 80 kg-nyi beküldést már elérő Játékosokon felül még szükséges 

az első 50 nyertes megállapításához. 

 



Lebonyolító a sorsolást irodájában, a 1092 Budapest, Bakáts tér 2. alatt (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), 

bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tévő gépi húzással, zártkörű sorsoláson 

bonyolítja le. 

 

7.3. Általános információk a sorsolásokat illetően: 

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki. 

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.tojojatek.hu oldalon 

elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, 

kifejezett hozzájárulását adja. 

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy gyorsasági 

nyereményt nyerhet meg. 

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az érvényes hatósági lakcím igazolvány adatai szerint azonos 

lakcímen / tartózkodási címen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat 

meglététől, vagy éppen hiányától. 

Az "egy háztartás" megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a 

Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, 

csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik "nem életszerű" mennyiségű Pályázat 

beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban. 

 

8. Nyeremények, tartaléknyertesek: 

8.1. Fődíj: 

1 millió Ft a nyertes magánszemély saját folyószámlájára utalva 

8.2. Gyorsasági nyeremény: 

50 db 10 000 Ft értékű elektronikus eMAG utalvány. 
Az utalványok érvényessége: kiálltástól számított 1 év  

Felhasználási feltételei: https://www.emag.hu/help/vasarlasi-utalvany/ 

A fődíj és a gyorsasági nyeremények esetében 10-10 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik 

érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti 

nyertes helyébe lépni. 

 

9. Nyertes értesítése, nyeremények átadása, illetve átvétele: 

A gyorsasági nyertesek megállapítását és a fődíj sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal (a két 

értesítés között két munkanap időközzel) e-mailben próbálja meg tájékoztatni a nyertes Pályázatot 

beküldő Játékosokat a sorsolás eredményéről és kéri a visszajelzést a nyertestől, valamint az e-mail cím 

megerősítését. Amennyiben a második e-mail elküldésétől számított 5 munkanapon belül a kiértesített 

nyertes nem küld válasz-emailt, amelyben megerősíti e-mail címét, úgy a határidő lejártát követő 

munkanapon a Lebonyolító a Pályázat beküldés során megadott telefonos elérhetőségén keresztül is 

megkísérli tájékoztatni a nyertest. Amennyiben a Lebonyolító a nyertest a telefonos elérhetőségen 

keresztül sem tudja elérni egy munkanapon belül (azaz a nyertes nem veszi fel a telefont vagy az adott 

számon nem lehet előfizetőt elérni és egy munkanapon belül nem is hívja vissza a telefonszám gazdája 

a Lebonyolítót), úgy az adott nyertes kiesik és a helyébe lépő tartalék nyertest kell értesíteni a 

nyereményről. 

https://www.emag.hu/help/vasarlasi-utalvany/


A Fődíj esetében a nyertes Játékosnak 7 napon belül meg kell küldenie a nyertességet igazoló aláírt 

nyilatkozatot, lakcímét, és saját bankszámlaszámát. A Gyorsasági játék nyerteseinek 7 napon belül meg 

kell erősíteniük e-mail címüket és lakcímüket. 

A gyorsasági nyeremények esetében a tartaléknyertesek akkor léphetnek a kisorsolt nyertes vagy 

tartaléknyertes helyébe, hogyha a Szervező vagy a Lebonyolító megállapítja, hogy  

- a nyertesnek (tartaléknyertesnek) a nyereményről történő mindhárom (két e-mailes és egy 

telefonos) értesítése sikertelen volt, vagy 

- a nyertes (tartaléknyertes) érvénytelenül regisztrált, vagy 

-  a nyertes Játékos vagy Pályázat kizárásra kerül, vagy 

- a nyertes (tartaléknyertes) nem rendelkezik magyarországi lakcímmel; vagy 

- a nyertes a nyereményt a jelen pont szerinti szabályszerű értesítési és kézbesítési eljárás 

ellenére a visszaigazolás dátumát követő 2 hónapon belül nem veszi át. 

Míg a fődíj esetében a tartaléknyertesek akkor léphetnek a kisorsolt nyertes vagy tartaléknyertes helyébe, 

hogyha a Szervező vagy a Lebonyolító megállapítja, hogy  

- a nyertes (tartaléknyertes) érvénytelenül regisztrált, vagy 

- a nyertes Játékos vagy Pályázat kizárásra kerül, vagy 

- a nyertes (tartaléknyertes) nem rendelkezik magyarországi lakcímmel;  

Ha a Lebonyolítónak a jelen pont szerinti megállapítása alapján a Pályázat vagy a Játékos kizárására 

kerül sor, a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes 

válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertesre jelen pont szerinti eljárás 

vonatkozik.  

A fődíjat a Szervező a nyertes Játékos számára a nyereményt banki átutalással teljesíti a saját 

tulajdonában levő bankszámlaszámra, míg a gyorsasági nyertesek számára Lebonyolító elektronikus úton 

küldi meg a Játékosok számára megadott e-mail címre, a kisorsolást követő 90 napon belül. Amennyiben 

a fődíj esetében e határidőben adott nyertes nyereményét Szervező nem tudja átutalni, úgy, 

nyereményének értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon játékadó címén az állami 

költségvetésbe fizeti be. 

A nyertes és a tartaléknyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval, illetve ezek 

megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremény átadására fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása 

meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. 

 

10. Adók és közterhek: 

A nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a 

Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül 

további kötelezettség nem terheli. 

A nyeremény átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli, kivételt képez pl. a nyertes 

nevére szóló bankszámla nyitásának költsége. 

 

11. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat: 

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.tojojatek.hu oldalon.. a továbbiakban „Weboldal”. 

A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet: 



A Játék ideje alatt, illetve 2023. január 31-ig a Szervező információs e-mail címet (tojojatek@a4c.hu) 

üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon 09:00-17:00 között kerülnek 

megválaszolásra.  

A Játék a www.tojojatek.hu és a https://www.purinatakarmany.co.hu/ weboldalon, valamint Social 

média és online platformokon és a Purina takarmányforgalmazó elárustóhelyeken kerül meghirdetésre. 

 

12. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó 

szabályok: 

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési 

szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban 

meghatározott célból mint adatkezelő kezeli: Cargill Takarmány Zrt. (székhelye: 1087 Budapest, 

Hungária körút 30.). 

A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében, az 

alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos 

neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, és a Pályázat beérkezésének időpontja, a Pályázatban 

beküldött termékcímke adatok, továbbá a www.tojojatek.hu oldalon található kapcsolati űrlapra írt 

üzenetekben található személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám (opcionális), üzenet tartalma. 

A nyertes, tartaléknyertes által bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes 

neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, a Pályázatban beküldött termékcímke adatok, illetve a fődíj 

nyertes esetén pedig a bankszámlaszáma is, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, 

valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további 

adatok (ilyen lehet például az adóazonosító jel), amiről a nyertes játékos részletes tájékoztatást kap. 

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatkezelőn túl, az 

adatfeldolgozást végző alvállalkozó, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) dolgozza fel.  

A fődíj sorsolásnál közreműködő közjegyző Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda (Posta címe: 1095 

Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. emelet 11. E-mail: office@gasparedina.hu). 

A Játékos részéről a jelen Tájékoztató ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, hogy a 

Pályázatát beküldte a Játékra. A Játékosok hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék 

hivatalos játékszabályát továbbá a jelen pontba foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra 

vonatkozó szabályokat, valamint tudomásul veszik, hogy:  

1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes 

hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban 

való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával 

adja meg, 

2. adatkezelő a Játékosok személyes adatait és személyes jellegű információit díjmentesen 

használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos keresztnevét, 

vezetéknevét, valamint a lakcímből a településnevet nyilvánosságra hozhatja a www.tojojatek.hu 

valamint a  www.purinatakarmany.co.hu oldalakon 2023. január 15-ig, 

3. a kisorsolt nyertesek és tartaléknyertesek adatait a nyeremény átadásáig, minden további a 

Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a 

Játék lezárását követően, de legkésőbb 2023. február 28-ig megsemmisítenek, azok marketing 

célokra nem kerülnek felhasználásra. 



4. Az adatkezelő a nyereményt átvevő Játékosnak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott 

adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2030. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az 

adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja. 

A Cargill Takarmány Zrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, 

valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – 

törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával 

az adatkezelőnél. 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. 

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 

a Cargill Takarmány Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy 

korlátozza az adatkezelést. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak 

nyomán hozott intézkedésekről. 

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és 

indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik (legkésőbb a nyeremények eljuttatásáig): 

- a Játék ideje alatt a tojojatek@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul 

veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel 

Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 

- a fődíj sorsolást követően (2022. december 13.) pedig a vevoszolgalat@cargill.com e-mail címen 

és a Szervező levelezési címén (Cargill Takarmány Zrt. (székhelye: 1087 Budapest, Hungária körút 30.) 

postai úton, „Nyereményjáték – Adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.  

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy 

részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen 

szabályzatban megjelölt címzetteket. 

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) kerülnek használatra, illetve cookie-t kezelünk. A Google 

Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 

mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen 

tud részletes felvilágosítást nyújtani. 

Az érintett észrevételével az a Cargill Takarmány Zrt. adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett 

tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, 

illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1055 Budapest Falk 

Miksa utca 9-11.) 

12.1. A Cookie-k(sütik) használata 

12.1.1. Mik azok a cookie-k? 

A cookie-k (sütik) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett weboldalak 

helyeznek el a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén (okostelefon, tablet, stb.). A cookie-kat 



széles körben alkalmazzák a webhelyek működésének elősegítéséhez, a felhasználói élmény 

növeléséhez, és ahhoz, hogy a webhelyek tulajdonosai számára adatokat gyűjtsenek.  

12.1.2. A cookie-k felhasználása 

A cookie-k segítségével gyűjtött adatok alapján elemezzük, hogy a Felhasználó/Látogató miként 

használja webhelyeinket. A cookie-k által begyűjtött adatokat nem használjuk fel arra, hogy Felhasználót 

beazonosítsuk, vagy arra, hogy e-mailben vagy postai úton a Felhasználónak reklámanyagokat küldjünk.  

Az általunk használt cookie-k tartalmazhatják a Felhasználó online szokásaira és preferenciáira 

vonatkozó adatokat, és így lehetővé teszik azt, hogy később személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk 

meg a böngészés során. 

A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé a felhasználóink számára, valamint aktivitásra 

buzdítsuk őket a jövőbeni Purina promóciókkal, nyereményjátékokkal kapcsolatban. 

12.1.3. A cookie-k engedélyezése és letiltása 

A Felhasználó, a honlapon tett látogatása során, a weboldal nyitó oldalán felugró képernyőn az ÖSSZES 

ELFOGADÁSA gombra kattintásával hozzájárulását adja az összes, az oldal által használt, cookie 

használatához. A BEÁLLÍTÁSOK gombra kattintva pedig kiválaszthatja, hogy egy vagy több sütit 

(cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a weboldal a felhasználó számítógépére, 

így ezáltal annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 

A Felhasználók beállíthatják a készülékeiket úgy, hogy azok az összes cookie-t fogadják vagy az összes 

cookie-t elutasítsák, illetve arra, hogy értesítsék a felhasználót egy cookie érkezésekor. A cookie-k 

letiltása esetén az adott Felhasználó számára nem tudunk személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani, és 

emiatt előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja kihasználni a weboldal minden előnyét. 

Ha a Felhasználó egyáltalán nem kíván cookie-kat fogadni, vagy ha bizonyos cookie-kat szeretne 

letiltani, kérjük igény szerint módosítsa a böngésző beállításait. 

A böngészőprogram menüsorában található „Segítség/Súgó/Beállítások” funkció tájékoztatást ad arról, 

hogy az egyes böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan 

kapcsoljon ki egyéb sütiket.  

 

A sütikről részletesen: 

A sütiket a weboldal látogatása esetén küldi el a weboldal a Felhasználó számítógépére, ezekben csak az 

adott oldal meglátogatásának tényét és idejét, a felhasználó böngészőjének típusát, az oldalon eltöltött 

időt és az oldalak közötti váltást tárolja az üzemeltető, más információk és adatok tárolására nem kerül 

sor. 

Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók (Google, Facebook) ezen sütik 

segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen és ez alapján a 

későbbiekben hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára. 

Weboldalunkon az alábbi sütiket használjuk:  

Alapvető működéséhez szükséges sütik 

 

A kifejezetten a weboldal működéséhez szükséges sütik és/vagy technológiák a weboldal megfelelő 

működéséhez lényegesek. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket, viszont ebben az esetben 

a weboldal bizonyos részei nem fognak helyesen működni. 

A sütik megőrzési ideje:  

Cookie elfogadás ténye – 1 év 

A munkamenettel kapcsolatos cookie – a belépés ideje és hossza – max. 6 óra 



Statisztikai sütik 
 

Weboldalunk, webanalatikai mérésére a Google Analytics, webelemző szolgáltatását használjuk. A 

Google Analytics sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó 

számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, 

a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére 

kerülnek és ott is tárolódnak.  

A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő 

használatát és az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő valamint további szolgáltatásokat nyújtson a 

weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a 

felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását 

a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. 

 

A sütik megőrzési ideje:  

Google Analytics cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap 

 

Marketinghez szükséges sütik 
 

Google Ads hirdetések: A Google ezen sütik segítségével tárolja, ha a felhasználó korábban már 

látogatást tett a webhelyén, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára, külső 

szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. 
 

A Google által használt sütikről bővebb információt itt olvashat: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 

 

A sütik megőrzési ideje:  

Google Remarketing cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap 

 

Facebook Pixel remarketing: A weboldal ún. Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont 

olyan kód, amelynek a segítségével a honlapunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket 

állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan használják a 

honlapunkat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook hirdetőcsatornáin relevánsabb 

hirdetéseket jelenítsünk meg. A Facebook Pixel számára nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, 

viszont amennyiben weboldalunk böngészése közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van 

jelentkezve, a Facebook, mint adatkezelő a Felhasználót és az általa, a mi weboldalunkon végzett 

tevékenységét is azonosíthatja.  

A Facebook által használt sütikről bővebb információt itt olvashat:  

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ 

 

A sütik a megőrzési ideje: 

Facebook Remarketing Cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap 

 

13. Vegyes rendelkezések 

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen 

előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem 

vállalnak felelősséget. 

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt! 

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók. 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/


Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja. 

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget 

nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény 

forgalmazójával szemben érvényesíthetik. 

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a 

Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további 

teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem 

terheli. 

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-

mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-

mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását.  

A postai kézbesítés (pl. Pályázat beküldésekor) elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a 

kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a 

Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.  

A Játékos téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, és Lebonyolítót felelősség nem 

terheli. Szervező és Lebonyolító kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék 

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő 

vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, 

amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a tojojatek.hu oldalon értesülhetnek. 
 

13.1. Játékosok kizárása 

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 

amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 

feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait 

tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat kizárja a Játékból. Amennyiben 

a Játékos nem saját adatokkal küldi be Pályázatá(ai)t, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók 

jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű 

felelősségét kizárja. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem 

szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel 

résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal 

vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, 

továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen 

magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a 

Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a 

Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

13.2. A Weboldallal kapcsolatos felelősségi kérdésekről 

A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.tojojatek.hu weboldalon, illetve az 

azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért 

támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes 

státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget 

nem vállal. 



Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár 

a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő késedelemért, károkért, továbbá a Játék 

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő 

vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta vagy az általuk igénybe vett 

közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, 

vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

Ha a Játékos adatletöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a 

Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben 

az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

13.3. Vis maior 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vagy módosítsa vis 

maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) 

bekövetkezésekor. 

13.4. Jogvita 

Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel 

kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint 

illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el. 

Budapest, 2022. szeptember 30. 

Szervező 

 

1. számú melléklet 

 

PURINA TOJÓ TAKARMÁNY KEVERÉK GRAN/20KG  10000015712

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PURINA TOJÓ TAKARMÁNY GRAN/10KG    10000015713 

 

PURINA TOJÓ TAKARMÁNY KEVERÉK MORZS/20KG  10000015714 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PURINA VÍZISZÁRNYAS indító tak. keverék rövid gran 20KG  10000015715 

 

PURINA VÍZISZÁRNYAS nevelő tak. keverék gran 20KG  10000015717 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PURINA PULYKA indító tak. keverék morzs/20 KG   10000015720 

 

PURINA PULYKA nevelő tak. keverék gran 20 KG   10000015721 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PURINA PULYKA befejező tak. keverék gran 20 KG   10000015723 

 
 

 

 


