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Állati szépségverseny 
Részvételi és nyereményjáték szabályzat 

 
 

1. Bevezetés 
 
A játék szervezője : Petissimo Kft. (székhelye: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146, 
cégjegyzékszáma: 17-09-011567; adószáma: 13826677-2-17; képviseli: Dr. Varga Józsefné) 
A Szervező weboldala: https://www.petissimo.hu/ továbbiakban Szervező 
A promócióban résztvevő microsite neve: 
https://magazin.petissimo.hu/jatek/szepsegverseny 
A játék szervezőjének irodája: 1142 Budapest, Komáromi út 35-37. 
 
A Petissimo Kft. fotópályázatot hirdet, Állati szépségverseny néven. 
Nevezni minden olyan képpel lehet, melyen saját – vagy közvetlen családtag – kutyája, 

macskája vagy kisállata szerepel. Csak az állat tulajdonosa, gondozója és közvetlen 
családtagja tölthet fel képet. A nem kutyákról, macskákról vagy kisállatról készült fotókat 
azonnal kizárjuk a felületről. 

 
 

2. A nevezés feltételei: 
 

A Szervező e célra fenntartott microsite-ján a regisztráció ingyenes, de érvényes adatokhoz 
kötött. Regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges: 

 
1. Lépés - Regisztráció 

• Játékos vezetéknevének megadása 

• Játékos keresztnevének megadása 

• Játékos emailcímének megadása 

• Egy tetszőleges jelszó megadása 

• A szerződési feltételek elfogadása 
 
2. Lépés – Nevezés (Képfeltöltés) 

• Kisállat fényképének megadás 

• Kisállat nevének megadása 

• Kisállat faj megadása 

• Kisállat szülinapjának megadása 

• Kisállat nemének megadása 
 
Az adatlapok megfelelő kitöltése után lehetséges a nevezés.   
 
Egy személy adataival (név, email cím) egyszer lehet regisztrálni. 
Játékos alatt kell érteni azt a személyt, aki a Játékszabályzat feltételeit magára nézve 

kötelezőnek elfogadva magát regisztrálja és részt vesz a játékban. A játékos a játékszabály 
elfogadásával elismeri, hogy a feltöltött fotó a kedvencéről készült, és saját tulajdonában 
van. 
Amennyiben az előző feltétel nem teljesül a játékos kizárható, nyereménye megtagadható. 

 
Többszörös regisztráció esetén a Szervező jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó 

hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni, illetve 
azokat a nyeremények szempontjából automatikusan érvénytelennek tekinteni. Ezen kívül 
a szervező, azaz a Petissimo Kft. indoklás nélkül bárkit kizárhat a versenyből, ha úgy ítéli 
meg, hogy tisztességtelenül szerzett szavazatokat. 
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A Játékos ezen részvételi feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szervező kezelje, tárolja 
a regisztráció során megadott adatait és azokat saját marketing céljaira felhasználja, azzal, 
hogy ezen marketingcélú felhasználásért további ellenérték, díj, bevétel vagy költségtérítés 
nem illet és nem illetheti meg és ilyen igénnyel a jövőben sem élhet. 

A nyereményjátékba egy személy több állatot is regisztrálhat, akár több kategóriában is, 
akárhányszor megoszthatja a játékot, népszerűsítheti akármilyen formában, az internet 
felhasználói között! 

Amennyiben a játék szervezője bármilyen csalást észlel, és a játékos nem ad rá 2 napon belül 
megfelelő magyarázatot, akkor a szervezőnek jogában áll azonnali hatállyal kizárnia az 
adott személyt. 
 

 

3. Játék időtartama: 
 
Játék indulás: 2020.10.15. 12 óra 
Játék vége:  2020.12.06. 23 óra 59 perc 
 
 

4. Beküldés módja: 
 
Pályázni az Állati szépségversenyre a https://magazin.petissimo.hu/jatek/szepsegverseny 

microsite-on lehet. A pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó a kiírásban kért 
adatokat pontosan, hiánytalanul és teljes hiteleséggel megadja, valamint a részvételi 
szabályzatot elfogadja. Ennek hiányában a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, 
hogy a beküldött pályaművet értékelés nélkül a pályázatból kizárja, az értékelést mellőzze. 

 

A feltöltött képekkel szemben támasztott követelmények: 
A kép a nevező vagy közvetlen családtagjának kisállatát kell tartalmazza. A jó ízlést bántó, 

provokáló, félreérthető, sértő, a játék szellemiségével ellentétes képeket töröljük. 
A fájl kiterjesztése JPG, JPEG, GIF, PNG vagy BMP legyen. A kép mérete legalább 500x500 

pixel felbontású legyen. 
A feltöltött képeket, hogy megfelelnek-e a fenti követelményeknek, a játék szervezője kézileg, 

egyedileg ellenőrzi és hagyja jóvá. Erre a kép feltöltésétől számított 1 munkanap áll a 
rendelkezésére. 

 
 

5. Eredményhirdetés: 
 

A pályázni kívánt képeket kizárólag a Szervező ezen célra létrehozott 
https://magazin.petissimo.hu/jatek/szepsegverseny microsite alkalmazásának 
használatával küldhetők be, érvényes regisztráció birtokában, a kép mérete legfeljebb 5 
MB lehet. 

A regisztrációhoz a vezeték- és keresztnév, email cím megadása, valamint a szerződési 
feltételek elfogadása kötelező, ezen adatok megadásának elmaradása a pályázónak a 
versenyből való, automatikus és értesítés nélküli kizárást vonja maga után. 

 
 

6. Értékelés: 
 
A pályázatnak összesen 28 nyertese van: 
 

Nyeremények a képfeltöltők között: 

• 1 db iRobot Roomba 976-os robotporszívó (1500 db szavazat fölött): az alkalmazás 
keretében belül minimum 1500 db szavazatot elérő felhasználók között sorsolunk ki. 

https://magazin.petissimo.hu/jatek/szepsegverseny
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• 3 db Nescafé Dolce Gusto Infinissima kapszulás kávéfőzőgép (1250 és 1499 db 
szavazat között): az alkalmazás keretében belül 1250-1499 db szavazatot elérő 
felhasználók között sorsolunk ki. 

• 10 db Purina ajándékcsomag (1000 és 1249 db szavazat között): az alkalmazás 
keretében belül 1000-1249 db szavazatot elérő felhasználók között sorsolunk ki. 

• 5 db ZooBeeDoo fekhely (500 és 999 db szavazat között): az alkalmazás keretében 
belül 500-999 db szavazatot elérő felhasználók között sorsolunk ki. 

• 5 db 5.000 Ft értékű Petissimo vásárlási utalvány (0 és 499 db szavazat között): az 
alkalmazás keretében belül 0-499 db szavazatot elérő felhasználók között sorsolunk 
ki. 

 
Nyeremények a szavazók között: 

• 1 db voucher: sorsolás alapján kiválasztva azon Játékosok közt, akik minimum 50 
érvényes szavazatot adtak le. 

• 1 db iRobot Roomba 676-os robotporszívó: sorsolás alapján kiválasztva azon 
Játékosok közt, akik 25-49 érvényes szavazatot adtak le. 

• 2 db Nescafé Dolce Gusto Infinissima kapszulás kávéfőzőgép: sorsolás alapján 
kiválasztva azon Játékosok közt, akik 1-24 érvényes szavazatot adtak le. 

 
A pályázat kiírója a pályázat nyerteseket írásban (email) értesíti.  
 

7. Időpontok: 
 
Indulás:  2020.10.15. 12 óra 
Játék vége:  2020.12.06. 23 óra 59 perc 
Sorsolás helye: 1142 Budapest, Komáromi út 35-37 
Sorsolás időpontja: 2020.12.09. 10 óra 
 
 

8. Nyeremények: 
 

Nyeremények a képfeltöltők között: 

• 1 db iRobot Roomba 976-os robotporszívó (1500 db szavazat fölött): az alkalmazás 
keretében belül minimum 1500 db szavazatot elérő felhasználók között sorsolunk ki. 

• 3 db Nescafé Dolce Gusto Infinissima kapszulás kávéfőzőgép (1250 és 1499 db 
szavazat között): az alkalmazás keretében belül 1250-1499 db szavazatot elérő 
felhasználók között sorsolunk ki. 

• 10 db Purina ajándékcsomag (1000 és 1249 db szavazat között): az alkalmazás 
keretében belül 1000-1249 db szavazatot elérő felhasználók között sorsolunk ki. 

• 5 db ZooBeeDoo fekhely (500 és 749 db szavazat között): az alkalmazás keretében 
belül 500-749 db szavazatot elérő felhasználók között sorsolunk ki. 

• 5 db 5.000 Ft értékű Petissimo vásárlási utalvány (0 és 499 db szavazat között): az 
alkalmazás keretében belül 0-499 db szavazatot elérő felhasználók között sorsolunk 
ki. 

 
Nyeremények a szavazók között: 

• 1 db voucher 2 éjszakára 2 fő részére félpanziós ellátással a Donautica Étterem és 
Hotelben (érvényesség ideje: 2021.04.01, a foglalást előzetesen kell egyeztetni, a 
voucher nem érvényes a kiemelt időszakokban): sorsolás alapján kiválasztva azon 
Játékosok közt, akik minimum 1 érvényes szavazatot adtak le. 

• 1 db iRobot Roomba 676-os robotporszívó: sorsolás alapján kiválasztva azon 
Játékosok közt, akik minimum 1 érvényes szavazatot adtak le. 

• 2 db Nescafé Dolce Gusto Infinissima kapszulás kávéfőzőgép: sorsolás alapján 
kiválasztva azon Játékosok közt, akik minimum 1 érvényes szavazatot adtak le. 
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A nyeremények átvételének a helye: 
1142 Budapest, Komáromi út 35-37 
Nagyértékű nyereményeink (2 darab iRobot, 5 darab kávéfőző) átadása személyesen 
történik a fent megadott címen előre egyeztetett időpontban. Az átadásról képfelvételt 
készítünk, melyet felhasználunk. 
 
 

9. A szavazás feltételei 
 

Érvényesen szavazni csak valós regisztrációval valamennyi képre lehet! Az érvényes 
szavazatok leadásához szükség van a regisztrációra. Ehhez külön hozzá kell járulni a 
regisztrációs folyamat végén, amit meg kell erősíteni emailben is. 

 

A Játékból ki vannak zárva: 
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 

685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói; 
• a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt 
személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói; 

• azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a 
Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő 
termékek kaphatóak. 

 
 

10. Jogok 
 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános 
bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség 
a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi – és büntetőjogi 
felelősséget is. A pályázat kiírója valamennyi jogsértésért felelősségét kizárja. 

A résztvevő, a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, 
egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a képeket korlátozás nélkül, térítésmentesen 
felhasználja, azokat közzé tegye. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a részvételi szabály bármely pontját megsérti 
vagy a felvétel a pályázat elbírálójának egyéb, bármely szempontjába ütközik (pld. 
közerkölcsöt vagy jogszabályt sért), úgy a Játék üzemeltetője jogosult őt a pályázatból 
indokolás nélkül kizárni. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a pályázat nyertese az 
értékelést követően egy hétig (a nyertes pályázó személyének meghatározásától számított 
napot követő hetedik nap 24.00. órájáig) nem értesíthető, jogosult új nyertest hirdetni. 
Ebben az esetben a korábbi győztes a díj iránt semmilyen igénnyel nem élhet. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a nagyértékű nyeremények (2 darab iRobot, 5 darab 
kávéfőző) átvétele személyesen történik a 1142 Budapest, Komáromi út 35-37 szám alatt 
álló irodánkban, előre egyeztetett időpontban. A pályázat kiírója fényképes dokumentációt 
készít az átvételről, amit szabadon felhasználhat. 

 

11. Adatkezelés 
 

A Játékosok és a szavazók a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, 
hogy megadott adataik (név, email cím, stb.) a Szervező mint adatkezelő adatbázisába 
kerüljenek és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a 
nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, 
a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig, és a 
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nyertes Játékosok nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos 
ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes 
adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, 
hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését. Az a Játékos, aki külön 
hozzájárult ahhoz, hogy a Petissimo Kft. reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve 
marketing céllal megkeresse, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván 
hozzájárulni, nevének és emailcímének megadásával írásban postai úton (Petissimo Kft. 
1142 Budapest, Komáromi út 35-37.), vagy elektronikus levélben (info@petissimo.hu), vagy 
az elektronikus levél alján található link útján kérheti adatai törlését a Petissimo-tól, a 
nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok 
vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 1419. §-aiban 
meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság 
előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz is. 

A Petissimo Kft. a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli 
a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A jelen 
Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Petissimo Kft. 
Adatkezelési tájékoztatója megfelelően irányadó. https://www.petissimo.hu/jogi-
tudnivalok/adatkezelesi-szabalyzat 

 
A játékot nem a Facebook támogatja és kezeli. A játékban megadott adatokat a Petissimo Kft. 

tárolja az adatvédelmi szabályzat betartásával. Az regisztrációs adatok megadásával és 
egyben a regisztrációval a felhasználó elfogadja a Petissimo Kft. játékszabályát és az 
adatvédelmi nyilatkozatát. 

 
 

12. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok 
 

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem: Hozzájárulok, hogy a 
Szervező, mint adatkezelő visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjön a 
regisztrációnál megadott email címemre. Hozzájárulok, hogy a Szervező adataimat 
üzletszerzési célból visszavonásig kezelje, ennek keretében üzleti ajánlatot juttasson el 
postai, illetve elektronikus eszköz útján. 

 
 

Mindenkinek jó játékot kívánunk! 
 
 
Budapest, 2020. 10. 15. 
a Petissimo csapata 


