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„Propulse – mérve jó” AKCIÓ 
 

RÉSZVÉTELI - ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

1. A „Propulse – mérve jó” AKCIÓ szervezője: 
A Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 
Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44) mint szervező 
(a továbbiakban: „Szervező”) azzal a céllal hirdeti meg a „Propulse – mérve jó” akciót (a 
továbbiakban: „Akció”), hogy a növénytermesztéssel foglalkozó, Propulse terméket alkalmazó, a jelen 
Szabályzatban meghatározott mennyiséget elérő termelők utalványt kapva jogosulttá váljanak egy, a 
Propulse gombaölőszer engedélyokiratában szereplő kultúrákból származó, választásuk szerinti 
terményminta SGS Hungária Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Sirály u. 4. ; cégjegyzékszáma: 01-09-
077674; adószáma: 10573875-2-43; a továbbiakban: „SGS”) által végzendő, mintavétellel egybekötött 
minőségi vizsgálatára (a továbbiakban: „Utalvány”).  

2. Az Akcióban való részvétel feltételei  
A „Propulse – mérve jó” elnevezésű Akcióban azok a személyek vehetnek részt (a továbbiakban: 
”Résztvevő”), akik maradéktalanul megfelelnek az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek: 
 
 a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996 (XII.26.) Korm. Rendelet 1. § a) 

pontja szerinti mezőgazdasági őstermelők, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény 5. § 4. pontja szerint családi gazdaságok és 5. pontja szerinti családi 
gazdálkodók, egyéni vállalkozók1, vagy gazdasági társaságok2, akik Magyarországon 
bejelentett, állandó lakcímmel/székhellyel rendelkeznek és üzletszerűen mezőgazdasági 
tevékenységet folytatnak, természetes személyek esetében amennyiben magyar állampolgárok 
és cselekvőképesek; 

 nem áll fenn velük szemben a jelen szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) 
meghatározott kizáró ok, továbbá; 

 a jelen Szabályzatban foglalt tájékoztatásnak megfelelően az igazolási kötelezettséget az ott 
leírtaknak megfelelően teljesítik, így a meghatározott dokumentumokat (számlamásolatok) 
2017. november 30. napjáig a Szervező részére e-mailen megküldik; 

 a jelen Szabályzat rendelkezéseit – amelyek a http://www.agro.bayer.co.hu internetes oldalon 
is megtalálhatóak – magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

Az Akció keretében a Résztvevők az alábbiak teljesítésével tudják igényelni az Utalványt, amely a 
2017.06.20.-2017.12.31. közötti időszakban váltható be vizsgálatra: 

Mit  Hogyan Meddig 
Propulse növényvédőszer 2017.04.01-08.31. 
közötti időszakban történt vásárlását igazoló 
számlák másolata összesen 100 liter mennyiségű 
termékről (minden újabb 100 liter Propulse 
vásárlásának igazolása esetén a Résztvevő további 
egy Utalványra jogosult) 

A számlamásolatokat e-
mail-ben a 
propulse@bayer.com 
címre kell megküldeni 

legkésőbb 2017. 
november 30. 
napjáig. 

                                                            
1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (1) bekezdése értelmében „Magyarország területén természetes személy a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeres, 
nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.” 
2 a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény alapján: 
„3:88.§ [A gazdasági társaság fogalma] (1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni 
hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a 
veszteségeket közösen viselik. 
3:89.§ [Formakényszer] (1) Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság 
formájában alapítható.” 
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A fenti határidő elmulasztása esetén a Résztvevő az Akcióban való részvételi jogosultságát elveszti.  

Amennyiben a Résztvevő regisztráció során megadott adataiban az Akció időtartama alatt változás 
következik be (pl. név-, lakcím, vagy székhelyváltozás), a Résztvevő köteles a változásról a Szervező 
részére a változás bekövetkezésétől számított 3 három munkanapon belül írásos tájékoztatást küldeni a 
Szervező fent megadott címére, avagy az adatvedelem@bayer.com e-mail címre.  

3. Az Utalványok kiküldése és beváltása:  
A Szervező a beküldött számlamásolatok alapján ellenőrzi az utalványra való jogosultságot a 
beérkezéstől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a számla alapján a Résztvevő megfelel a 2. 
pontban rögzített feltételeknek, Szervező ezt a jogosultság megállapításától számított 5 munkanapon 
belül e-mailen visszaigazolja, és további 5 munkanapon belül eljuttatja a Résztvevő részére postán 
vagy képviselője útján az egyedi azonosítóval (sorszám) ellátott, a másolást nehezítő képi elemet is 
tartalmazó, bemutatóra szóló Utalványt, amelynek felhasználásával a Résztvevő (vagy az Utalvány 
birtokosa) jogosult egy terményminta egyszeri minőségi vizsgálatának igénybe vételére az alábbiak 
szerint: 

1) A Résztvevő az Utalvány birtokában jelzi a Szervező felé a propulse@bayer.com e-mail-címre 
küldött levelében a vizsgálati igényt, az alábbi adatok megadásával: (i) Résztvevő neve, (ii) a 
mintavétel helye, (iii) kapcsolattartó adatai (név, e-mail, telefonszám) 

2) A Szervező megrendeli a mintavételt az SGS-nél, 
3) Az SGS felveszi a kapcsolatot a Résztvevővel a mintavétel időpontjának egyeztetésére, 
4) Az SGS elvégzi a mintavételt, az Utalvány számát a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíti, majd 

azt követően elvégzi a vizsgálatot,  
5) Az SGS e-mailen megküldi a vizsgálati eredményt a Szervező részére, 
6) A Szervező e-mailen továbbítja a vizsgálati eredményt a Résztvevő részére, legkésőbb a 

vizsgálat igénylésétől számított 20 munkanapon belül. 
 

Minden Utalvány kizárólag egyszer használható fel! Az SGS munkatársai csak a Szervező által kiadott 
Utalvány eredeti példányát fogadhatják el. Amennyiben Résztvevő a helyszínen nem tudja az utalvány 
eredeti példányát az SGS munkatársának átadni, akkor a mintavételre nem kerül sor, és az SGS 
kiszállási díját pedig a Résztvevő köteles megfizetni. Az elvesztett utalványokat Szervezőnek nem áll 
módjában pótolni. 

  



 
 

3 
 

4. Kizáró okok: 
A Szervező az Utalvány átadásáig kizárhatja az Akcióból a Résztvevőt, amennyiben az Utalványra 
azért nem jogosult, mert az általa az adatszolgáltatás keretében megadott személyes vagy egyéb adatok 
nem valósak, vagy tévesek, vagy a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban 
rögzített feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem 
terheli. A Résztvevő az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik. Az 
Utalványok készpénzre át nem válthatók, elvesztésük esetén nem pótolhatók. Az Utalványokhoz 
tartozó személyi jövedelemadó és EHO fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb 
esetlegesen felmerülő költségek a Résztvevőt terhelik.  

Az Akcióból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és alvállalkozói, és ezen személyek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói. Amennyiben a nyertes Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy az Akcióval 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az Utalvány átvételére csak a törvényes képviselőjével 
együtt jogosult. Az Akcióban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek 
részt. A Résztvevők által megadott e-mail címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, 
stb.), az átadás ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget 
nem vállal. A Szervező kizárja felelősségét az Akcióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs 
anyagban esetlegesen előforduló, a Szervezőnek fel nem róható nyomdai hibáért, elírásért.  

5. Adatvédelem 
Az adatkezelés az Érintett kifejezett, önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán 
alapulhat, és a Szervező, mint adatkezelő, az Érintett személyes adatait az adatkezelések céljának 
megvalósulásáig kezeli. 
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-116469, NAIH-115817 

5.1.  Jognyilatkozat 
Az Akcióban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot, 
mely alapján kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező személyes adatait az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: „Info. tv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.  

5.2. Az adatkezelés célja 
Szervező a Résztvevő személyes adatait így — név, cím, adószám, vásárolt Propulse mennyiség, 
vásárlás ideje, telefonszám, e-mail cím, termény helye, minőségi vizsgálat eredménye — kívánja 
kezelni, nyilvántartani (tárolni) és feldolgozni, egyrészt hogy Résztvevő az Akcióban részt vehessen, 
másrészt, hogy a minták alapján szolgáltatásait fejleszthesse, harmadrészt pedig azért, hogy az Info. tv. 
65. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően ügyfélkapcsolatot tarthasson fent a Résztvevőkkel. Ennek 
megfelelően: 

(i) Szervező biztosítja, hogy a jelen Akció keretében a terményminták begyűjtése és a mintavételi 
eredmények közlése az Akcióban Résztvevőkkel a jelen Szabályzatban rögzítetteknek 
megfelelően megvalósuljon; 

(ii) Szervező kimutatást készíthet szolgáltatásainak, áruinak fejlesztése érdekében. 
 

A Résztvevők adatait a Szervező az 5.2. pontban meghatározottaktól eltérő célból nem kezeli, és nem 
dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.  
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5.3. Adatfeldolgozó  
Az SGS Hungária Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Sirály u. 4. ; cégjegyzékszáma: 01-09-077674; 
adószáma: 10573875-2-43; a továbbiakban: „SGS”; kapcsolat: agri.hu@sgs.com, telefon: 
+3613093366) adatfeldolgozóként jár el annak érdekében, hogy a 3. pontnak megfelelően az 
utalványok kiküldése és beváltása megtörténhessen. Az SGS a Szervezővel, mint adatkezelővel kötött 
adatfeldolgozó szerződésben vállalta az Érintett személyes adatainak biztonságos és bizalmas 
feldolgozását.  
Adattovábbítás nem történik. 

5.4. Kérelmek, jogorvoslat 
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek arra, hogy a Szervező címére (1123 
Budapest, Alkotás út 50.) küldött levélben, vagy az adatvedelem@bayer.com e-mail címen, illetve a 
propulse@bayer.com e-mail címen elérhető kapcsolattartójánál közvetlenül jelezhetik bármely adatuk 
kezelésével kapcsolatos kérdéseiket, aggályaikat vagy kéréseiket, illetve kérhetik adataik 
helyesbítését, törlését vagy zárolását, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. A kérelmeknek 
Szervező mihamarabb, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 7 munkanapon belül eleget tesz. 
Továbbá a Résztvevők jogaik megsértése esetén választásuk szerint a Szervező székhelye szerint 
illetékes törvényszékhez vagy a saját lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti illetékes 
törvényszékhez fordulhatnak, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy 
annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhetnek.  

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Akcióból való kizáráshoz vezet, ha az Akciós kiírás 
lebonyolításához szükséges adatok törlését az Utalványnak illetve a mintavétel eredményének részére 
történő megküldését megelőzően kérelmezi. 

6. Egyéb  
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 
akciójából/nyereményjátékából/díjkiírásából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett aktivitásban 
visszaélést, csalást követ el.  
Amennyiben az Akció során visszaélés, vagy csalás gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, 
hogy az Akciót szüneteltesse, vagy törölje.  
A Szervező a jelen Szabályzat módosításának a jogát fenntartja.  
A Résztvevő az Akcióban való részvétellel, regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a 
jelen Szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.  
Az Akcióval kapcsolatos információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók a 
www.agro.bayer.co.hu/propulse internetes oldalon. 
Az Akcióról szóló információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók a www.agro.bayer.co.hu 
internetes oldalon. 
Budapest, 2017. 03.29.  

Bayer Hungária Kft. 

Szervező 


