Tavaszi nyereményeső a Mastercarddal! játék
Hivatalos játékszabályzat
A „Tavaszi nyereményeső a Mastercarddal!” játék (a továbbiakban: Játék) szervezője és
lebonyolítója a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; a
továbbiakban: Magyar Telekom Nyrt., illetve Szervező).
A Játékban a Magyar Telekom Nyrt. értékesítési partnerei és reklámügynökségei, ezek
alkalmazottai illetve mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
Azon 18. életévüket betöltött Magyar Telekom lakossági ügyfelek, akik rendelkeznek lakossági
otthoni vagy mobil havidíjas publikus díjcsomaggal, valamint a meghirdetett promóció előtt
rendelkeznek e-számla regisztrációval, vagy a promóció ideje alatt regisztrálnak e-számlára,
továbbá 2018. február 6. és 2018. március 31. között havi számlájukat a Magyar Telekom által
meghatározott befizetési határidőre bankkártyával egyenlítik ki (kivéve Díjneten keresztül történő
befizetés) a Magyar Telekom önkiszolgáló felületein (Telekom alkalmazásban, vagy a
http://telekom.hu oldalon Telekom Fiókon keresztül), továbbá regisztrálnak a Játékra a
http://telekom.hu/mastercard oldalon (a továbbiakban: Játékos), részt vesznek a Játék
sorsolásában.
Játékosnak a Játékban való részvételhez külön regisztráció szükséges. Azon Játékosok, akik
korábban nem érvényes adatot adnak meg vagy hiányosan adták meg adataikat, automatikusan
kizárásra kerülnek a Játékból és a sorsoláson sem vesznek részt. Egy Játékos csak egy alkalommal
vehet részt a sorsolásban, a sorsolás a Játékos által megadandó, havi számlán szereplő MT
ügyfélazonosító alapján történik. A játékban való részvételhez szükséges továbbá, hogy a Játékra
regisztráló személye, a havi számlát befizető, illetve a befizetésre használt bankkártya birtokos
személye azonos legyen.
Nyeremény: 
5 db Samsung Galaxy A8 Black okostelefon
5 db DJI Spark Blue drón
5 db LG LG 43LJ624V Tv készülék
Főnyeremény:
1 db Samsung UE65Q7C Tv készülék

A tárgyi nyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatóak be és más személyre
nem ruházhatóak át. A főnyeremény más nyereményre és más személyre nem ruházható át.
Amennyiben a Játékban kisorsolt Magyar Telekom ügyfél (a továbbiakban: Nyertes) nem tart
igényt a nyereményre, azzal lemond a nyereményre való jogosultságáról.

A nyertesek kisorsolása
▪Időpont: 2018. április 9. 12 óra

▪Helyszíne: Magyar Telekom – Telekom Park, 1117. Budapest, Prielle Kornélia u. 53.
A Magyar Telekom Nyrt. a változtatás jogát fenntartja.

A Játék lebonyolításának folyamata

A www.telekom.hu oldal önkiszolgáló felületén vagy a Telekom mobilalkalmazásban a Játék
időtartama alatt legalább egy havi számláját azok lejárati határideje előtt, a Játék időtartamán
belül befizető Játékosok közül a Játékra regisztrálók, valamint a számítógépes nyilvántartás
segítségével a Játékos által Magyar Telekom részére már korábban megadott adatokból
véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerülnek kisorsolásra. A sorsoláson
32 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A nyerteseket (és szükség esetén a tartaléknyerteseket)
a Szervező a sorsolást követően értesíti a Magyar Telekom számítógépes nyilvántartásában
szereplő valós adatok alapján és telefonszámon a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertesek
kötelesek 5 napon belül visszajelzést küldeni a Telekom számára. Egy Játékos egy nyereményt
nyerhet.
A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében léphetnek a nyertesek helyébe. Amennyiben az
eredeti nyertesek kizárásra kerülnek, vagy nem veszik át a nyereményeket, a tartaléknyerteseket
a sorsolás sorrendjében a regisztráció során megadott e-mail címeken levélben értesítjük a
nyereményről és az átvétel részleteiről a nyertesek kiesését követő 1 munkanapon belül.
A nyereményeket és a főnyereményt a nyertes személyazonosságának igazolásával veheti át.
Az ügyfél által a regisztráció során, illetve korábban megadott, számítógépes nyilvántartásban
szereplő adatok, illetve a regisztráció során ügyfél által 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 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, valamint a www.telekom.hu/mastercard oldalon
nyilvánosságra hozza.

A nyeremények adózása
A nyereménytárgyak után a nyertest szja fizetési kötelezettség nem terheli. A nyereménytárgyak
utáni közterheket (szja és eho) a juttatás időpontjában hatályos Szja és Eho törvény alapján a
játékot Szervezőnek kell bevallania és megfizetnie.
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.
A fődíj nyertese hozzájárul, hogy a nyeremény jóváírásához szükséges adatait a Magyar Telekom
Nyrt. a Mastercard Europe SA (1410 Waterloo, Belgium, enterprise number RPR 0448038446)
részére továbbíthatja.
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.
Adatkezelő
Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.). DM célú adatkezelés
nyilvántartási száma: NAIH-50139/2012.
Adatkezelés időtartama
A Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás játékos általi visszavonásig használhatja fel a fent említett
célokra. A lemondó nyilatkozat megtételét követően a játékos adatait közvetlen
üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szolgáltató fel nem használja.
A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy jelezze, ha nem
kíván részt venni a játékban, továbbá 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).A szolgáltató a DM célú adatokat a Játékos általi lemondásig használhatja
fel. A nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat, a nyereményjáték végével
megsemmisíti.
Személyes adatok megismerhetősége
Magyar Telekom Nyrt. a Játékos személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában
harmadik személyeknek nem továbbítja.
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 Játékos 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 (1430, 1414).

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 Magyar Telekom Nyrt. a változtatás jogát fenntartja.

