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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A „Tondach Tetőfedő Pontgyűjtő Program” részvételi szabályzata
Frissítve: 2022.06.01.
1.

A Pontgyűjtő Program szervezője

1.1.

A „Tondach Tetőfedő Pontgyűjtő Program” (a továbbiakban: Pontgyűjtő Program) a
WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10041706; székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; adószám: 10731637-2-44; a továbbiakban:
Wienerberger) tetőfedéssel (is) foglalkozó építőipari kivitelező jogi személyek, illetve egyéni
vállalkozók (a továbbiakban: Tetőfedők) részére szervezett programja.

1.2.

A Pontgyűjtő Programhoz kapcsolódó adatkezelést a Wienerberger, az ezekhez kapcsolódó
egyéb feladatokat, valamint az adatfeldolgozást a Droid Communications Korlátolt Felelősségű
Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-209871; székhely: 2040 Budaörs, Tüske utca 1.; adószám:
28987723-2-13; a továbbiakban: Közreműködő) végzi.

2.

A Pontgyűjtő Programban való részvétel feltételei

2.1.

A Tetőfedő a Pontgyűjtő Programban a https://www.wienerberger.hu/szolgaltatasok-esszaktanacsadas/esemenyek-es-treningek/tetofedo-program.html weboldalon (a továbbiakban:
Regisztrációs Honlap) történő regisztrációval (a továbbiakban: Regisztráció) vehet részt.
A Regisztrációt az alábbi képviselők (a továbbiakban: Képviselő) végezhetik el:
A)
jogi személy Tetőfedő esetén a Tetőfedő vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó
Tetőfedő esetén a Tetőfedő, vagy a Tetőfedő meghatalmazottja;
B)
a Tetőfedő szóbeli meghatalmazása alapján a Wienerberger, mint meghatalmazott.
Az A) pontban foglalt esetben a Regisztrációt személyében az köteles elvégezni, akit a
Pontgyűjtő program kapcsán a Tetőfedő kapcsolattartóként jelöl meg.
A B) pontban foglalt esetben a Tetőfedő a Wienerberger, mint meghatalmazott általi
Regisztrációt a https://tetofedo.tondach.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Operatív Honlap;
Regisztrációs Honlap és Operatív Honlap a továbbiakban együttesen: Honlapok) történő első
bejelentkezéssel is jóváhagyja.
A Tetőfedő a Regisztráció és az Operatív Honlap használata során köteles garantálni, hogy az
Operatív Honlap belépési jelszavát kizárólag a Tetőfedő kijelölt, érintett kapcsolattartója ismeri
meg.

2.2.

A Tetőfedő a Regisztrációval elfogadja a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat)
foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Tetőfedő továbbá a Regisztrációval
kijelenti, hogy a Pontgyűjtő Program Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte, az abban
foglaltakat megértette. A Tetőfedő így tudomást szerzett arról, hogy a megjelölt kapcsolattartó
részére a Wienerberger ún. Tetőfedő Hírleveleket küld, amely ellen tiltakozhat az érintett.

2.3.

A Tetőfedő a Regisztráció lezárása során köteles ellenőrizni a megadott adatait. Amennyiben
hibát talál a megadott adatokban, azt a Regisztráció lezárását megelőzően kijavíthatja,
módosíthatja.
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2.4.

A Wienerberger a Regisztráció sikerességéről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül
automatikus visszaigazoló e-mailt (a továbbiakban: Visszaigazolás) küld a Regisztráció során
megjelölt e-mail címre. Amennyiben a Visszaigazolás a jelen pont szerinti határidőn belül a
Tetőfedő Regisztrációkor megadott e-mail címére nem érkezik meg, a Tetőfedő mentesül az
ajánlati kötöttség alól.
A Visszaigazolás tartalmazza az Operatív Honlap felhasználói felületére történő
bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót. A Tetőfedő köteles a jelszót a
Visszaigazolás közlését követően, haladéktalanul megváltoztatni.

2.5.

Amennyiben a Programban való részvétel ideje alatt a Tetőfedő Regisztráció során megadott
bármely adatában változás következik be, a Tetőfedő köteles erről haladéktalanul tájékoztatni
a Wienerbergert a marketing@wienerberger.hu e-mail címre küldött e-mailjével. A
Wienerberger az adatváltozás bejelentésének elmaradásával kapcsolatos, esetleges károkért
nem felel.

2.6.

A Pontgyűjtő Programban nem vehet részt az
a természetes személy, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősül (a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy);
az egyéni vállalkozó, aki a Wienerberger vállalkozáscsoportba tartozó jogalany tagja,
vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll személy, illetve ezek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozója (a továbbiakban: Közeli Hozzátartozó);
az egyéni vállalkozó, aki a Közreműködő tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója
vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, illetve ezek Közeli
Hozzátartozója;
a Tetőfedő, amelynek tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal
munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá ezek Közeli Hozzátartozója
a Wienerberger vállalkozáscsoportba tartozó jogalany tagja, vezető tisztségviselője,
munkavállalója vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá
ezek Közeli Hozzátartozója; vagy
a Tetőfedő, amelynek tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal
munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá ezek Közeli Hozzátartozója
a Közreműködő tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal
munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá ezek Közeli Hozzátartozója.

3.

Pontgyűjtés folyamata

3.1.

A Pontgyűjtő Programban résztvevő Tetőfedő abban az esetben jogosult pontokra, ha
bármely épületbe Tondach termékeket épít be (a továbbiakban: Projekt); és
az Operatív Honlap felhasználói felületén a Projektet rögzíti, amely során feltölti az
alábbiakat:
Projekt adatai, valamint
minimum 3 db fotó az érintett épület tetőjéről.

3.2.

A Wienerberger a Projekt rögzítését követő 5 munkanapon belül ellenőrzi a Projekt
megvalósulását, és gondoskodik a pontok Tetőfedő részére történő jóváírásáról.
A Tetőfedő köteles biztosítani azt, hogy a Wienerberger teljes körűen ellenőrizni tudja a Projekt
megvalósulását.
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3.3.

A Tetőfedő részére Tondach tetőcserép termékekkel beépített m2-enként 1 pont kerül
jóváírásra, amennyiben a jóváírás jelen Szabályzatban foglalt feltételei fennállnak.

3.4.

A Wienerberger egyoldalúan, átmeneti jelleggel dönthet úgy, hogy adott Tondach kiegészítők
beépítése esetén a 3.3. pontban foglaltakhoz képest növelt pontszámot ír jóvá a Tetőfedők
részére.
A jelen pont szerinti promóció részleteiről a Wienerberger az Operatív Honlapon tájékoztatja a
Tetőfedőket.

3.5.

Az Operatív Honlapon történő bejelentkezéssel részt vesz a Wienerberger „Kivitelezői Lojalitás
Programjának” a 2021.04.01-2022.03.31. napja közötti időszakra vonatkozó éves promóciós
játékában, a vonatkozó részvételi feltételeket (https://kivitelezoprogram.hu/reszveteliszabalyzat) bármely Projekt rögzítésével magára nézve kötelezőnek ismeri el. A vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztató, amely a Tetőfedőknek szól az Operatív Honlapon található.

4.

Projekt rögzítésével kapcsolatos követelmények

4.1.

Egy Projekt egyetlen alkalommal rögzíthető.

4.2.

A Wienerberger a hamisított, manipulált, vagy valótlan adatokat rögzítő Tetőfedőt kizárhatja a
Pontgyűjtő Programban való részvételből.

4.3.

A Tetőfedő a fotókat kizárólag úgy jogosult feltölteni, hogy az azokon szereplő adatok
átadására, továbbítására megfelelő jogosultsággal rendelkezik. A Tetőfedő köteles arról
gondoskodni, hogy a feltöltött képeken természetes személy ne szerepeljen. Ha a feltöltött
képeken mégis szerepel természetes személy, akkor a Tetőfedő felel azért, hogy a
Wienerberger részére szükséges polgári jogi és adatvédelmi hozzájárulások rendelkezésre
álljanak. Ha ez nem biztosított, és ebből a Wienerbergernek költsége, kára származik, azért a
Tetőfedő a felelős.

4.4.

A Wienerberger fenntartja magának a jogot a fotók valódiságának és a Projekt
megvalósulásának ellenőrzésére.

5.

Pontok beváltása

5.1.

A Tetőfedő az Operatív Honlapon feltüntetett mindenkori ajándéktárgyakra válthatja be pontjait,
amennyiben felhasználható pontegyenlege eléri az adott ajándéktárgy pontértékét.

5.2.

Az adott ajándéktárgy kiválasztásától az ajándéktárgy átadásáig az érintett pontok zárolásra
kerülnek. Ha az ajándéktárggyal összefüggésben készlethiány merül fel, úgy a Wienerberger –
a Tetőfedő tájékoztatása mellett – a zárolt pontokat felszabadítja, azok más ajándéktárgyra
beválthatóak.
Az ajándéktárgy átadásával az érintett pontok beváltottnak minősülnek, a Tetőfedő
pontegyenlege a kiválasztott ajándéktárgy pontértékével csökken.

5.3.

A tárgyévben gyűjtött pontok a tárgyévet követő 2. év december 31. napjáig válthatóak be – ide
nem értve azt az esetet, ha a Pontgyűjtő Program ezt megelőző időpontban megszűnik (ld. 9.2.
pont).

6.

Ajándéktárgyak átadása
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6.1.

A Wienerberger az ajándéktárgy átadásának helyével és időpontjával kapcsolatban az
ajándéktárgy kiválasztását követő 15 munkanapon belül telefonon egyeztet a Tetőfedővel.
A Wienerberger az ajándéktárgyat a pontok azzal kapcsolatban történt beváltását követő 10
héten belül köteles átadni az érintett Tetőfedő részére.

6.2.

Az ajándéktárgy átadása
A)
jogi személy Tetőfedő esetén a Tetőfedő vezető tisztségviselője;
B)
egyéni vállalkozó Tetőfedő esetén a Tetőfedő; vagy
C)
a Tetőfedő által meghatalmazott személy
részére történik.
Az átadáskor kérhető, hogy az A) vagy B) pont szerinti képviselő hitelt érdemlően igazolja
személyazonosságát (személyi igazolvány vagy útlevél felmutatásával).

6.3.

A Tetőfedő – az ajándéktárgyak átvételekori megvizsgálását követően – az ajándéktárgyakkal
összefüggésben kellékszavatossági, kártérítési igényt nem jogosult a Wienerbergerrel szemben
érvényesíteni. A jelen pont szerinti kizárás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségre.
A Tetőfedő az ajándéktárgyakkal kapcsolatos kártérítési igényét az ajándéktárgyak gyártójával
szemben érvényesítheti, akit a Wienerberger az ajándéktárgyak átadásakor a Tetőfedő
számára megjelöl.

7.

Adózási kérdések

7.1.

Az ajándéktárgyakhoz tartozó adófizetési kötelezettséget a Wienerberger viseli. A
Wienerbergert az ajándéktárgyak fenti szerinti átadásán és az adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül
további kötelezettség nem terheli.

8.

Felhasználási jogok

8.1.

A Honlapokon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt állnak.
A Honlapok tartalmának felhasználása a Wienerberger előzetes írásbeli engedélye alapján
lehetséges.

8.2.

A Projektek rögzítése során feltöltésre kerülő fotók tekintetében a Wienerberger kizárólagos,
korlátlan időre szóló, területileg korlátlan, minden felhasználási módra, illetve mértékre kiterjedő
engedélyt kap azok felhasználására. A Tetőfedő szavatolja, hogy a Wienerberger a fotók
vagyoni jogainak kizárólagos jogosultja (jogosultja lesz), valamint, hogy a fotók per-, teher-,
igénymentesek (per-, teher-, igénymentesek lesznek). A Tetőfedő minden szükséges
nyilatkozatot megtesz annak érdekében, hogy a Wienerberger a jelen pont szerinti felhasználási
jogot megszerezze. A Tetőfedő a jelen pontban meghatározott felhasználási engedély
ellenértékéről az adott fotó feltöltésével kifejezetten lemond.

9.

A Pontgyűjtő Program időtartama

9.1.

A Pontgyűjtő Program határozatlan időre szól. A Wienerberger a Honlapokon való közzététellel
jogosult a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani, a Pontgyűjtő Programot esetlegesen
egyoldalúan, indokolás nélkül megszüntetni.

9.2.

A Wienerberger a Pontgyűjtő Program megszüntetéséről a megszűnés napját megelőző
legkésőbb 60 nappal, e-mail útján tájékoztatja a Tetőfedőket.
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A Tetőfedők a Pontgyűjtő Program megszűnéséig jogosultak a pontjaik beváltására. A be nem
váltott pontok a Pontgyűjtő Program megszűnésének napján érvényüket vesztik, azokkal
összefüggésben a Wienerberger semmilyen címen semmilyen jellegű ellentételezésre nem
köteles.
10.

Egyéb rendelkezések

10.1.

Amennyiben a Pontgyűjtő Program során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel,
amely a Pontgyűjtő Program szabályszerű üzemeltetését lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti,
a Wienerberger fenntartja a jogot, hogy a Pontgyűjtő Programot szüneteltesse vagy
megszüntesse. A Wienerbergert a Szabályzat módosításából, a Pontgyűjtő Program
felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség
nem terheli, a Wienerberger kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és
költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Tetőfedő a Pontgyűjtő
Programban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

10.2.

A Wienerberger az ajándéktárgyak nyerteseinek a nevét honlapjain, közösségi média felületein,
nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső közösségi felületén közzé teheti. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve (cégnév, illetve egyéni vállalkozó nyilvántartásba
bejegyzett neve) jelenik meg.

10.3.

A Pontgyűjtő Programban résztvevő Tetőfedő biztosítja, és kifejezetten elfogadja, egyben
hozzájárul ahhoz, hogy a Wienerberger az ajándéktárgyak átadásáról fotódokumentációt
készítsen / készíthessen, és a fényképek - az ajándéktárgyat átvevő személy képmásai - a
nyertes nevével együtt a Wienerberger honlapjain, közösségi média felületein, nyomtatott és
elektronikus reklámanyagaiban, belső közösségi felületén közzétételre kerüljön. A Pontgyűjtő
Programban résztvevő Tetőfedő garantálja, hogy amennyiben ehhez szükséges, akkor beszerzi
az ajándéktárgyat átvevő személy hozzájárulását, és biztosítja, hogy a fényképek jogszerűen
elkészítésre, közzétételre kerülhessenek.

10.4.

A Tetőfedő kijelenti, hogy a Wienerberger Ptk. 6:82. §-ban rögzített tájékoztatásától eltekint. A
Tetőfedő kijelenti, hogy valamennyi olyan információ rendelkezésére áll, ami ahhoz szükséges,
hogy elektronikus úton részt vegyen a Pontgyűjtő Programban.

10.5.

A Pontgyűjtő Programban való részvétellel a Tetőfedő tudomásul veszi, hogy a Honlapok
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Wienerbergeren és a
Közreműködőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A
Wienerberger és a Közreműködő a jelen pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget
kizárnak.

10.6.

A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) sem a Wienerberger, sem a Közreműködő semmilyen felelősséget nem
vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek az ajándéktárgyak átadására.

10.7.

A Wienerberger az ajándéktárgyak átadásáig zárhatja ki a Pontgyűjtő Programból azt a
Tetőfedőt, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek.
A Wienerberger fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Pontgyűjtő
Programból, promócióból, nyereményjátékból kizárja azt a Tetőfedőt, aki a Pontgyűjtő Program

Oldal: 6 / 6

során bizonyítottan a Honlapok feltörésével vagy egyéb módon, tisztességtelenül kíván
előnyhöz jutni.
10.8.

Az ajándéktárgyak készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, azok a Tetőfedő
tulajdonszerzéséig másra át nem ruházhatók.

10.9.

A Wienerberger, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a Honlapokat, illetve az
azokat működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások, illetve bármely meghibásodás
estére. Tehát amennyiben a Honlapokat, illetve szervereket vagy a kiszolgáló hálózatokat ért
támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a Tetőfedők téves rendszerüzeneteket
kapnak a Pontgyűjtő Programot illetően, úgy ezen esetekre a Wienerberger, illetve a
Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.

10.10. A Wienerberger, illetve a Közreműködő kizárják a felelősségüket a Honlapok rajtuk kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
10.11. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadóak.

