„Autót a fa alá!” tudásalapú játék
Hivatalos játékszabályzat
Az „Autót a fa alá!” tudásalapú játék szervezője és lebonyolítója a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013
Budapest, Krisztina krt. 55.; a továbbiakban: Magyar Telekom Nyrt., illetve Szervező).
Azon 18. életévüket betöltött természetes személyek, akiknek a Telekommal érvényes egyedi előfizetői
szerződésük van, nincs díjtartozásuk a Telekom felé és az igénybevett szolgáltatásuk nem szünetel, akik
2016. november 2. és december 18. között valamely Telekom üzletbe vagy partner üzletbe személyesen
ellátogatnak, felhívják a Telekom telefonos ügyfélszolgálatát vagy felkeresi Őket a Telekom személyes
értékesítője, és meghallgatnak egy személyre szabott Telekom ajánlatot, majd ezt követően a játék
időtartama alatt a Magyar Telekom Nyrt. weboldalán regisztrálnak az „Autót a fa alá!” elnevezésű
tudásalapú játékra. A regisztrációval egyidejűleg a játékosoknak 3 db kérdésre kell helyesen
válaszolniuk, kizárólag mindhárom kérdésre helyes választ adó játékosok vesznek részt a
nyereménysorsoláson, ahol 1 db Škoda Rapid Spaceback típusú személygépjármű kerül kisorsolásra.
A játékban a Magyar Telekom Nyrt. és a Duna Autó Zrt. dolgozói, értékesítési partnerei és
reklámügynökségei, ezek alkalmazottai illetve mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre
nem váltható és más személyre át nem ruházható.
A regisztráció alkalmával az ügyfél nevét, telefonszámát, egyedi azonosítóját és értesítési e-mail címét
kérjük el, illetve 3 kérdésre kell helyesen válaszolni. Az egyedi azonosító a személyre szabott ajánlaton
szerepel. Azon ügyfelek, akik valamely vagy bármely kérdésre helytelenül válaszolnak, vagy nem
érvényes adatot adnak meg, illetve, ha egy egyedi azonosítót többször felhasználnak, automatikusan
kizárásra kerülnek a játékból és a sorsoláson sem vesznek részt. Egy játékos csak egyszer regisztrálhat és
egy regisztrációval vehet részt a sorsolásban.

A tudásalapú játék kérdései a következők:
o Milyen funkciók érhetők el a Telekom Applikációban

1. nem is létezik Telekom applikáció
2. Időpontfoglalás az üzletekben, Számlainformációk és -fizetés, Előfizetés testre szabása,
Kapcsolat Program, Telekom üzletkereső, Domino feltöltés
3. csak adathasználat és számlaegyenleg lekérdezés

o Hogy hívják az egyes autókban elérhető, kijelzőre vagy szélvédőre vetítő információs eszközt

1. ESP
2. HUD
3. ABS

o A Telekom mely mobil díjcsomagjában van korlátlan beszélgetés?

1. Next M
2. Fun
3. Move M
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A regisztráció időtartama:
2016. november 2. (00.00 óra) – 2016. december 18. (00:00 óra)
Nyeremények:
1 db Škoda Rapid Spaceback típusú személygépjármű a Duna Autó Zrt. felajánlásában.
A nyertesek kisorsolása
• Időpont: 2016. december 19., 15 óra
• Helyszíne: Magyar Telekom, Kaposvár u. 5-7.
A nyereményjáték lebonyolításának folyamata:
• A 3 db helyes választ adó játékosok közül a számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztrációkor
megadott adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerülnek
kisorsolásra. A sorsoláson 5 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A nyertest (és szükség esetén a
tartaléknyerteseket) a Szervező a sorsolást követően értesíti a regisztráció során megadott e-mail
címen és telefonszámon a nyereményátvétel részleteiről. A nyertes köteles 2 napon belül visszajelzést
küldeni a Telekom számára.
• A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében léphetnek a nyertes helyébe. Amennyiben az eredeti
nyertes kizárásra kerül, vagy nem veszi át a nyereményét, a tartaléknyerteseket a sorsolás
sorrendjében a regisztráció során megadott e-mail címeken levélben értesítjük a nyereményről és az
átvétel részleteiről a nyertes kiesését követő 1 munkanapon belül.
• A nyereményt a nyertes személyazonosságának igazolásával veheti át a Westend City Centerben, az
erre az alkalomra szervezett ünnepélyes átadón.
• A játékszabályzat elfogadásával a játékosok hozzájárulnak, hogy az ünnepélyes díjátadó alatt róluk
fotó- és/vagy videó készüljön, melyet a Magyar Telekom Nyrt. felhasználhat weboldalán, valamint
Facebook/Instagram oldalán. A nyertes hozzájárul a játékszabályzat elfogadásával, hogy róla külön
fotó és/vagy videó készüljön a nyereménye átvételekor. Ezeket a fotókat/videót a Magyar Telekom
Nyrt. felhasználhatja weboldalán, valamint Facebook/ Instagram oldalán.
Az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Magyar Telekom Nyrt.
mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.) a Magyar Telekom Nyrt.
semmilyen felelősséget nem vállal.
A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát
a tudásalapú játékot módosítsa, illetve utóbbit megszüntesse.
A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a játék tisztességes
lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége érdekében
harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti.
Azon ügyfelek, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
nyertesség esetén nevüket és lakóhelyüket (kizárólag a helység megjelölésével) a Magyar Telekom Nyrt.
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatban mobil és otthoni portálján
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nyilvánosságra hozza. A nyertes kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai átadásra
kerüljenek a Duna Auto Zrt részére gépjármű átruházásához szükséges kapcsolatfelvétel céljából.
A nyeremény adózása
A nyeremény után a nyertest szja fizetési kötelezettség nem terheli. A nyeremény utáni adó (szja) a
juttatás időpontjában hatályos Szja törvény 76.§-a szerint a játékot Szervezőt terheli.
A Szervező által átvállalt ajándékozási illeték után a nyertest szja fizetési kötelezettség terheli. Erről a
Telekom Nyrt. adóigazolást állít ki a nyertes részére, pontos mértékéről a Telekom kizárólag a nyertessel
egyeztet.
Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából a személyes
adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően
kezelje;
Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: „Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezelés célja:
Regisztrációjával a játékos előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Magyar Telekom Nyrt. a regisztráció során megadott, vagy korábban jogszerűen a Magyar Telekom Nyrt.
birtokába jutott személyes adatait (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó
adatok; elérhetőségek), valamint a Magyar Telekom Nyrt. által kezelt valamennyi forgalmi jellegű adatát
(helymeghatározási adat is) közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából – akár
automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztül, - kezelje, azaz saját illetve a
vele szerződésben álló harmadik felek – személyre szabott - üzleti ajánlatával a játékost megkeresse. A
jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél valamennyi előfizetése keretében a szolgáltató által
kezelt, a jelen nyilatkozat által lefedett személyes adatra (ügyfél szintű hozzájárulás). A jelen adatkezelési
hozzájárulás kiterjed az ügyfél tv nézési szokásaira, valamint bármely közösségi oldalon közzétett
profiljára, aktivitására vonatkozó adataira, továbbá az ügyfélnek a Magyar Telekom Nyrt-nél lévő
internetszolgáltatásához tartozó IP címről, valamint az előfizetésében lévő SIM kártyáról indított internetes
böngészési (forgalmi) adataira, valamint mindegy egyéb adatforgalom tárolására és ezen adatok
közvetlen üzletszerzési célú felhasználására is függetlenül az igénybevett hálózattól és szolgáltatótól
(wifi). Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra is.
A hozzájárulás nem terjed ki a szöveges és hangforgalom megfigyelésére és tárolására, a szöveges
üzenetek és hívások tartalmát a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen körülmények között nem jogosult
megismerni.
Adatkezelő:
Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.). DM célú adatkezelés nyilvántartási
száma: NAIH-50139/2012.
Adatkezelés időtartama:
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A Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás játékos általi lemondásáig használhatja fel a fent említett
célokra. Az adatok ilyen célú kezelését a játékos – a Szolgáltatás lemondásával – megszüntetheti. A
lemondó
nyilatkozat
megtételét
követően
a
játékos
adatait
közvetlen
üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szolgáltató fel nem használja.
A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által rögzített felületeken
vonhatja vissza.
Személyes adatok megismerhetősége:
Magyar Telekom Nyrt. a játékos személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik
személyeknek nem továbbítja. játékos jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: A játékos a
Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati felületein bármikor ellenőrizhetik, hogy személyes adataik vajon
megfelelnek-e a valóságnak.
Jogérvényesítési lehetőségek:
A játékosok jogérvényesítési lehetőségeit különösen a Törvény II.- és VI. Fejezetei szerint gyakorolhatja.
Adatbiztonság:
Magyar Telekom Nyrt. megfelelő intézkedésekkel védi a játékos személyes adatait különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ügyfelei személyes adatainak a védelmét a lehető
legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek
a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.
A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy
helyesbítését az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a
Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1412). Ezen kívül a játékost
megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező
által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges
adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését
követően megsemmisíti.
A játékkal kapcsolatos egyéb információk: 1430 , telekom.hu/autotafaala
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