„Találkozz Aranyhajjal a párizsi Disneylandban vagy nyerd meg a 100
db Aranyhaj baba egyikét” regisztrációs nyereményjáték
Hivatalos játékszabályzat

1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt.,
mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „Találkozz Aranyhajjal a párizsi
Disneylandban vagy nyerd meg a 100 db Aranyhaj baba egyikét” néven meghirdetett
játékra. („Játék”).
2. A Játék 2017. október 9. 00:00 óra és október 30. 24:00 óra között (a „Nyereményjáték
időtartama”) kerül megrendezésre a http://www.telekom.hu/aranyhaj weboldalon.
Játékosnak tekintendő, aki a http://www.telekom.hu/aranyhaj weboldalon a Találkozz
Aranyhajjal a párizsi Disneylandban vagy nyerd meg a 100 db Aranyhaj baba egyikét”
nyereményjátékon regisztrál és a kapcsolódó 3db kérdésre helyesen válaszol. A játékra
jelentkezők magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szabályzatot.
A Játékos a jelentkezésével beleegyezik abba, hogy személyes adatait az 13. pontban leírtak
alapján a Szervező kezelje. A fent említett beleegyezés a Játékban való részvételkor, a
Szabályzat elfogadásával következik be. A Játékos a Játékban való részvétel előtt köteles
tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő
esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
3. A Játék főnyereményét a The Walt Disney Company Limited (3 Queen Caroline Street
Hammersmith, London W6 9PE England) ajánlotta fel, amely az alábbi:
1 db 4 fő* részére szóló párizsi Disneyland VIP utazás
A nyeremény tartalmazza:
•
•
•
•
•

oda-vissza repülőjegy turistaosztályon 4 fő részére,
szállás 2 éjszakára, 4 fő részére a Disney Sequoia Lodge hotelben,
3 napra érvényes belépőt 4 fő részére mindkét Disney parkba,
teljes étkezési ellátást 4 fő részére (2 reggeli, 3 ebéd, 2 vacsora 4 fő részére)
250 EURO költőpénzt.

Az utazás dátuma: 2018.04.19 - 2018.04.21.
*Az utazásban résztvevő felek közül legalább egy fő 18 évnél idősebb

A nyeremény nem tartalmazza:
•
•
•

szobaszervíz
utazás a Liszt Ferenc Nemzetközi reptérre és parkolási díj
utazásbiztosítás

Ezekért a Szervező, és a The Walt Disney Company Limited és semmilyen harmadik
fél felelősséget nem vállal.

Játékos tudomásul veszi, hogy a főnyeremény igénybevételi feltételei a sorsolást követően
kerülnek meghatározásra. A nyeremény nem átruházható és nem értékesíthető, készpénzre
nem váltható, kizárólag a nyereményutalványon meghatározott időszakban/vagy a Szerező
által meghatározott időszakban használható fel. Az idegenforgalmi adó és a helyi fogyasztás
költsége a nyertest terheli. A nyertes felelőssége, hogy az utazáshoz megfelelő és érvényes
utazási dokumentációval (szükség esetén vízum) rendelkezzen. Az indulás előtti pontos és
időben való megjelenés a nyertes és az utazó személyek felelőssége. A késésből, vagy meg
nem jelenésből eredő károkért a Szervező nem vállal felelősséget.
További tárgynyeremények:
•

100 db Disney Aranyhaj baba (A babákat legkésőbb 2018. április 21-ig postázzuk a
nyerteseknek.)

4. A Játékban részt vehetnek a 2. pontban foglaltak szerint azon 18. életévüket betöltött
természetes személyek, akik aktív szolgáltatással rendelkező Magyar Telekom ügyfelek és
2017.október 9. – 2017.október 30. között a http://www.telekom.hu/aranyhaj oldalon
meghirdetett „Találkozz Aranyhajjal a párizsi Disneylandban vagy nyerd meg a 100 db
Aranyhaj baba egyikét”! játékra érvényesen regisztrálnak. A Szervező, a Magyar Telekom
Nyrt. és ezek társvállalatainak és leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói
(ideértve ezek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott
közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal,
nem vehetnek részt a Játékban. A játékkal kapcsolatos jogi reklamációt nem fogadunk el.

A regisztráció alkalmával az ügyfél nevét, címét, Magyar Telekom ügyfél azonosítóját
vagy telefonszámát és értesítési e-mail címét kérjük el. Azon ügyfelek, akik nem érvényes
adatot adnak meg, automatikusan kizárásra kerülnek a játékból és a sorsoláson sem vesznek
részt. Egy ügyfél csak egyszer regisztrálhat és egy regisztrációval vehet részt a sorsolásban.
A Játék időtartamán kívüli jelentkező személy a Játékban nem vesz részt.
5. A Szervező a főnyereményt és a további nyereményeket a http://www.telekom.hu/aranyhaj
weboldalon meghirdetett nyereményjátékra regisztrálók között sorsolja ki.

A regisztráció időtartama:
2017. október 9. (00:00 óra) – 2017. október 30. (24:00 óra)
A fődíj és a 100 db Disney aranyhaj baba sorsolásának időpontja: 2017. október 31. 12 óra.
A nyertesek kiválasztása számítógéppel, véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül)
történik. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra
nem átváltható.
6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A Szervező a
nyertesekkel az eredményt emailben közli, és nyereményüket a http://www.telekom.hu/aranyhaj
weboldalon megadott címre postázza. A szervező fődíj nyertesét telefonon keresztül és emailben
is értesíti, a nyeremény utalványt és repülőjegyeket emailben juttatja el a nyertesnek. A Szervező
pótnyertest nem sorsol. Amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény
átadása érdekében (vagyis a nyeremény átvételi szándékáról fenti határidőben nem értesíti a
Szervezőt vagy úgy nyilatkozik, hogy a

nyereményt nem kívánja átvenni, vagy a nyeremény átadása a nyertesnek felróható
egyéb okból meghiúsul), vagy bármely más okból, pl. jelen Szabályzat megsértése miatt
nem jogosult a nyeremény átvételére.
A nyertesek neve a http://www.telekom.hu/aranyhaj oldalon, olvasható a sorsolást követő
2 munkanapon belül.
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 nyilvánosságra hozza.
7. A nyeremény az eredményhirdetést követő 30 napon belül, postai úton kerül eljuttatásra a
nyerteshez, feltéve, hogy a nyertes a 6. pont szerint együttműködik a Szervezővel a
nyeremény átadása érdekében.
8. A nyeremények utáni adózás
A Nyerteseknek szja fizetési kötelezettségük nem keletkezik.
9. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását
a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden
felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel
összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból,
hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért,
kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.
10. A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának, elhalasztásának vagy
törlésének jogait, valamint jogában áll a Szabályzat bejelentés nélküli módosítása.
A Játékban való részvétel vásárláshoz nem kötött.
11. 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 Regisztráló/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 Regisztrálót
a 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 igénybe vett hálózattól és
szolgáltatótól (Wi-Fi). 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:
A Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás Regisztráló/Játékos általi lemondásáig használhatja
fel a fent említett célokra. Az adatok ilyen célú kezelését a Regisztráló – a Szolgáltatás
lemondásával – megszüntetheti. A lemondó nyilatkozat megtételét követően a
Regisztráló/Játékos adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából
a Szolgáltató fel nem használja.
A Regisztráló/Játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok
által rögzített felületeken vonhatja vissza.

Személyes adatok megismerhetősége:
Magyar Telekom Nyrt. a Regisztráló személyes adatait külön törvényes felhatalmazás
hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja. Regisztrálók jogai személyes adataik
kezelésével kapcsolatban: A Regisztrálók a Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati felületein
bármikor ellenőrizhetik, hogy személyes adataik vajon megfelelnek-e a valóságnak.

Jogérvényesítési lehetőségek:
A Regisztráló jogérvényesítési lehetőségeit különösen a Törvény II.- és VI. Fejezetei szerint
gyakorolhatja.

Adatbiztonság:
Magyar Telekom Nyrt. megfelelő intézkedésekkel védi a Regisztráló 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: 1414, 06-1/265-9210

