
Részvételi szabályzat 
 

1. A kampány megnevezése: „Philips Avent Program”, továbbiakban: „Kampány”. 

A Kampány szervezője: Philips Magyarország Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C. B 

épület) továbbiakban „Szervező”. 

 

2. A Kampányban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakó- vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magánszemély, kivéve a Philips Magyarország Kft. 

(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C. B épület) alkalmazottai, munkavállalói és ezen 

személyek Ptk. 8:1. § pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

 

3. A Kampány 2017. szeptember 17. 0:00 órától, a Kampány visszavonásáig tart. 

 

4. A Kampányban való részvétel feltétele: 

 

Azok, akik a Kampány időszaka alatt a www.philips.hu weboldalon regisztrálják magukat, 

bekerülnek azon várandósoknak és kisgyermekes anyukák részére létrehozott levelezési 

listába, akik részére a Philips Magyarország Kft. tájékoztató, tanácsadó tartalmú leveleket küld 

bizonyos időszakonként a Regisztrált személyek érdeklődési körének és családi állapotának 

megfelelően, továbbá a Regisztrált személyek a regisztrálást követően egy egyszeri 20 %-os 

kedvezménykuponra válnak jogosulttá, amely kedvezményt Philips Avent termékre 

válthatnak be. 

 

5. Regisztráció menete:  

 

5.1. A regisztráció a http://www.consumerlifestyle.philips.com/Avent_Rewards_HU 

weboldalon a következő adatok megadásával történik: 

- név (vezeték- és keresztnév), 

- regisztráló neme, 

- születési idő, 

- e-mail cím, 

- gyermeke születési ideje, várható születési ideje, 

- érdeklődési köre, 

- vásárlási preferenciái. 

 

5. 2. A regisztrációt követően a Regisztrált személyek elektronikus levélben visszaigazolást 

kapnak a regisztrációjukról (a regisztráció során megadott e-mail címre) és egy tájékoztató 

levelet, amely részletesen leírja a Kampány menetét és a kedvezménykupon 

érvényesítéséhez szükséges tudnivalókat.  

 

5.3. A kedvezmény érvényesítéséhez a kiküldött tájékoztató levél tartalmazza az egyedi 

kuponkód azonosítót. A 20 %-os kedvezményt a Philips webshopjában lehet érvényesíteni 

2018. december 31-ig.  

 

5.4. A kedvezmény érvényesítéséhez a következőkre van szükség: 

- Philips Avent termék kiválasztása a Philips webshopjában, 

- a kiválasztott termék Kosárba tétele, 

- A Kosár menüpontban a Kupon kódja mezőben a kuponkód megadása és kattintás 

az Alkalmaz gombra. 

 

 

6. Adatvédelem 

 

Azáltal, hogy a Regisztrált személy a Kampányban való részvétele során a nevét, születési 

idejét, e-mail címét és további adatait megadja a regisztráció során, a Regisztrált személy a 

jelen szabályzatban foglalt megfelelő tájékoztatás ismeretében önkéntesen és feltétel nélkül 

hozzájárul az általa megadott személyes adatainak a hatályos magyar jogszabályoknak 

(különösen a 2011. évi CXII. törvény és az 1995. évi CXIX törvény rendelkezéseinek) megfelelő 

http://www.philips.hu/
http://www.consumerlifestyle.philips.com/Avent_Rewards_HU


kezeléséhez és feldolgozásához és ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Kampány 

lebonyolítása céljából kezelje. 

 

A személyes adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik 

személy részére nem kerülnek átadásra, a jelen Kampány zárását követően a Philips 

Magyarország Kft. promóciós tájékoztató levelek kiküldése céljából kezeli a személyes 

adatokat, melyhez a Regisztrált személy a Kampányban történő önkéntes részvétellel 

kifejezett hozzájárulását adja. 

 

A Kampányban való részvétel és a személyes adatok megadása teljes egészében 

önkéntesen történik a Regisztrált személy részéről. A Regisztrált személy a Kampányban való 

részvétellel egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait 

a fenti célokkal összhangban a Szervező kezelje és kijelenti, hogy a jelen részvételi 

szabályzatban foglaltakat megismerte és azt a Kampányban való regisztrációval kifejezetten 

elfogadja. 

 

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és 

esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését vagy módosítását 

levélben (Philips Magyarország Kft. –  1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C. B épület 

címen) ill. a Philips adatvédelmi webhelyén (www.philips.com/privacy) való kapcsolatfelvétel 

révén. 

 

A személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetén az illetékes adatvédelmi 

hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni. 

 

A Regisztrált személy elfogadja, hogy a Kampányban való részvétel során a jelen részvételi 

szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes 

körű felelősséggel tartozik. A Szervező a Kampányban való részvétel lehetőségét a részvételi 

szabályzat megszegése esetén bármely Regisztrált személytől megvonhatja. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Kampány feltételeit a Regisztrált személyek 

tájékoztatása mellett megváltoztassa. 

 

A promóció és a hozzá kapcsolódó adatkezelés nyilvántartását a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál kérelmeztük, a nyilvántartási szám kiadása folyamatban 

van. 

 

A fentieken túl a jelen Kampány, illetve regisztráció során megadott személyes adatok 

kezelésére, feldolgozására a Philips Adatvédelmi Szabályzatában (http://www.philips.hu/a-

w/adatvedelmi-nyilatkozat.html) foglaltak irányadóak. 

 

7. Általános rendelkezések 

 

A Kampány a www.philips.hu weboldalon kerül népszerűsítésre, részletes ismertetésre.  

 

A Regisztrált személyek a www.philips.hu weboldalon való regisztráció elküldésével a jelen 

részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. 

 

A jelen részvételi szabályzatra a magyar jog irányadó. 

 

Budapest, 2017. szeptember 16. 
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