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„BungePro termékkipróbálás ösztönző kampány”  
promóciós szabályzata 

 
I. Szervező és Lebonyolító 
 
A https://bungepro.com/hu/hu/ weboldalon a „BungePro termékkipróbálás ösztönző kampány” 
elnevezésű promóció - a továbbiakban: Promóció - szervezője és lebonyolítója a Bunge Zrt. (Cg.: 01-10-
041976, Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 43.) a továbbiakban: Szervező és Adatkezelő. 
 
II. A Promócióban résztvevő éttermek és az éttermeket képviselő, azaz beregisztráló személyek köre 
 
1./ A Promócióban azok a magyarországi éttermek vehetnek részt (továbbiakban: Éttermek/Étterem), 
amelyek(kel) 
 

a) az általuk kijelölt 18. életévet betöltött, cselekvőképes természetes személy munkavállalójuk (a 
regisztrációs felületen, ezen személy megnevezése: Regisztráló) által a 
https://bungepro.com/hu/hu/ regisztrációs felületen regisztrálják az Éttermüket,  

b) aki a regisztrációval magára és az általa beregisztrált Étteremre nézve kötelezőnek fogadja el a 
jelen Promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) és a promócióra vonatkozó 
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, 

c) szemben vagy az adott Éttermet beregisztráló természetes személlyel szemben nem áll fenn a 
Promócióból való kizárás bármely feltétele.  

 
2./ Nem jogosult a Promócióban részt venni, a Szervező a Promócióból kizárja azon Éttermet, illetve az 
Étterem képviseletében eljáró, beregisztráló természetes személyt, aki vagy, amely 

a) nem jogosult az Étterem képviseletében eljárni, 
b) aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a Promócióban 

(pl. az az Étterem vagy az Éttermet beregisztráló természetes személy, aki a Promócióra való 
jelentkezéskor nem a valós adataival vagy nem valós, fiktív Étterem adatokkal vesz részt a 
Promócióban), 

c) a jelen Szabályzat VI.1. vagy VI.6. pontjába ütköző módon jár el, 
d) amennyiben a Szervező megkeresésétől számított 14 napon belül nem reagál, nem veszi fel a 

kapcsolatot a Szervezővel a termék átvételének egyeztetése céljából, 
e) az előzetes egyeztetés ellenére nem veszi át a részére megküldött terméket, 
f) ha ugyanazon Éttermet más természetes személy(ek) is beregisztrál(nak), úgy az utóbb 

beregisztráló természetes személy(ek) és Étterem/Éttermek már nem jogosult(ak) a 
Promócióban részt venni. 
 

Az egyértelműség érdekében rögzítjük a Szabályzatban, hogy a Promócióban egy természetes személy 
több Éttermet is beregisztrálhat, melyre az Éttermek külön-külön történő beregisztrálásával kerülhet 
sor. 
 
A jelen Szabályzatban az Éttermet és az Éttermet beregisztráló, az Éttermet képviselő természetes 
személyt a továbbiakban együtt: Résztvevőnek vagy Résztvevőknek nevezzük. 
 
Tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy Szervező jogosult a termékminta átadása előtt telefonon vagy más 
egyéb módon (írásban, személyesen) felvenni a kapcsolatot a Résztvevővel és ellenőrizni az Étterem 
vagy Éttermek valós adatait.  
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3./ Amennyiben a Résztvevő nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt bármely feltételnek, úgy a 
Szervező a Résztvevőt a Promócióból kizárja. A Promócióból való kizárásról a Szervező a kizárt 
Résztvevőt nem értesíti. 
 
4./ A Résztvevő a Promócióban történő részvétellel egyidejűleg elismeri, hogy a jelen Szabályzatban 
rögzített részvételi feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a részvételi 
feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, azoknak nem felel meg, vagy 
azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból kizárásra kerül. 
 
5./ Az Éttermet beregisztráló természetes személy résztvevő a Promócióban való részvételével kijelenti 
és szavatol azért, hogy jogosult a Promócióban az általa megjelölt Étterem vagy Éttermek Promócióban 
történő regisztrálására és szavatolja továbbá azt is, hogy jóhiszeműen jár el és a regisztráció során csak 
és kizárólag valós adatokat közöl a Szervezővel és elfogadja, hogy amennyiben ezt megsérti vagy 
rosszhiszeműen jár el, úgy annak következményeit viselni köteles. 
 
6./ A Szervező felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy kizárja minden felelősségét a Promóció során a 
Résztvevő által a regisztráció során megadott valamennyi adatért és információért, valamint azok hibás 
közléséért.  
 
III. A Promóció lényege, menete 
 
A Promóció célja, hogy a Szervező minél több, a jelen Szabályzat II. pontjában definiált Étteremmel 
megismertesse a BungePro F10 termékét, azzal, hogy Szervező regisztrált Éttermenként 1 karton, azaz 
20 l étolajat (a továbbiakban: termék) biztosít termékkipróbálás céljából. 
 
Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a termék átadását követően minden felelősség az azt 
használó Étteremet terheli, így különösen felhívja a Szervező a Résztvevő figyelmét a termék gondos, 
rendeltetésszerű használatára. 
 
Szervező a terméket a regisztrált Étterem részére a regisztráció során megadott Étterem címére a 
Résztvevővel történt előzetes egyeztetés szerint, a Résztvevő által megjelölt módon, azaz postai úton, 
személyesen vagy futárszolgálat útján vállalja átadni. A hibás címből vagy bármely adat hibás 
megadásából, gépelési hibából adódó hibákért a Szervező a felelősségét kizárja, azért csak és kizárólag 
az Étterem és az Étterem képviseletében eljáró személy felel, ezért Szervező kéri, hogy az adatok 
megadásakor minden Résztvevő figyelmesen és kellő körültekintéssel járjon el. 
 
IV. A Promóció időtartama 
 
A Promóció 2019. október 28-tól addig tart, amíg a Szervező a Promócióban kiosztásra szánt 50 karton 
étolajat, azaz 1000 l étolajat biztosítani tudja, de legkésőbb 2019. december 22-éig tart, azzal, hogy a 
termékminták kiszállítására 2020. március 31-ig kerül sor. 
 
V. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
 
1./ A regisztráció során az Éttermet/Éttermeket beregisztráló természetes személy nevét email címét 
és amennyiben nem az Étterem email címét, telefonszámát adja meg részünkre, úgy az email címét, 
telefonszámát kezeljük, mint személyes adatot, melyhez a hozzájárulást a 
https://bungepro.com/hu/hu/ weboldal regisztrációs felületén a checkbox-ok kipipálásával adja meg 
részünkre. Felhívjuk az Éttermek képviseletében eljáró természetes személyek figyelmét, hogy a 
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személyes adatok kezeléséről a Promócióra vonatkozó Adatkezelési tájékoztató elnevezésű 
dokumentumból tudnak előzetesen tájékozódni és Szervező külön kéri is, hogy ezt a regisztráció előtt 
minden Résztvevő figyelmesen olvassa el és tájékozódjon a Szervező adatkezelési szabályairól. 
 
A regisztrációval és a szükséges checkbox-ok elfogadásával a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatban 
foglalt valamennyi feltételt, továbbá a jelen Szabályzatban, valamint annak elválaszthatatlan 
mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban foglalt jogai ismeretében, tájékozottan és önkéntesen, 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és ideig a 
személyes adatait az Adatkezelő kezelje, valamint tudomásul veszi, hogy a hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatai visszavonás előtti 
kezelésének jogszerűségét.  
 
VI. Vegyes rendelkezések 
 
1./ Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Résztvevő a jelen Szabályzat 
rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely Résztvevő részéről 
a Promóció kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely 
résztvevő a Promóció lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, akkor a 
Szervező az ilyen Résztvevőt külön értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a Promócióból. A Szervező 
bármely, a Promócióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű.  
 
2./A Szervező kizárja bármely Résztvevő bármely jogcímen történő igényérvényesítésének lehetőségét 
Szervezővel szemben. 
 
3./ Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevők által a regisztráció során feltöltött 
adatokért, információkért  
 
4./A Promócióban történő részvétel során a Résztvevő internetszolgáltatójának üzletszabályzata 
változatlanul irányadó a Résztvevőre. 
 
5./ A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a 
kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló 
tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az 
eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.   
 
6./ A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, ezek gyanúja vagy 
jóhírének vagy üzleti/gazdasági érdekeinek bármely módon történő megsértése esetén a Promócióból 
bárkit indokolás nélkül kizárjon.  
 
7./A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a Promóció feltételeit tartalmazó jelen Szabályzatot 
indokolás nélkül bármikor módosítsa, a Promóciót felfüggessze vagy bármikor megszüntesse, ezért 
kérjük, hogy a Promóció ideje alatt a Szabályzat aktuális, hatályos szövegéről minden esetben 
tájékozódjon a www.bungepro.com oldalra kattintva. 
 
2019. október 28. 
 
Bunge Zrt., Szervező        
Melléklet: - Adatkezelési tájékoztató 


