Telekom TV TVGO - szolgáltatás Online közösségi
oldalra történő képfeltöltős nyeremény játék
Hivatalos játékszabályzata
1. a nyereményjáték szervezője

A Magyar Telekom Nyrt. (H-1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) továbbiakban „Szervező” képfeltöltéshez kötött
nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték lebonyolítója az Offline Logisztikai Kft. (H-1063 Budapest, Anker köz 1-3.
III/15.) a továbbiakban „Lebonyolító”.
2. a nyereményjátékba n részt vevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött
természetes személy (továbbiakban: „Résztvevő”), aki rendelkezik aktív Facebook vagy Instagram közösségi oldal
profillal, mely egy természetes, létező magánszemélyhez köthető. Ez alól kivételt képeznek a Magyar Telekom Nyrt.
dolgozói, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, ezek vezető tisztségviselői, alkalmazottai továbbá a játék
szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek/ügynökségek munkatársai és ezek közeli
hozzátartozói.
3. a nyereményjáték menete és a részvétel feltétele

3.1. Részvétel feltétele
Az online nyereményjátékban mindazon 2. pontban meghatározott személy vehet részt, aki 2014. 06. 25. és 2014. 07. 05.
között #telekomtvgo hashtaggel ellátott, egy vagy több fotót tölt fel saját Facebook vagy Instagram oldalára. Ezen képek
nem sérthetik sem a szerzői, sem a személyiségi jogokat. A játékban csak olyan fotók kerülnek elfogadásra, melyek a
2014-es brazíliai futball VB téma körére épülnek (pl.: szurkolás, meccsnézés), más tematikájú fotók nem vehetnek részt a
játékban.
3.2. Regisztráció
A nyereményjátékban való részvétel, illetve a nyeremény átvételének együttes feltétele, hogy a Résztvevő közösségi oldal
profilja (Facebook vagy Instagram) egy természetes létező magánszemélyhez köthető legyen. Ezen meghatározáson kívül
eső profilokkal való regisztrációkat a Szervező saját hatáskörében érvénytelennek tekinti és kizárja a Résztvevők köréből.
Egy személy, több fotóval is regisztrálhat a nyereményjátékban, de csak és kizárólag akkor érvényes az újabb regisztráció,
ha a fénykép megfelel a 3.1-es pontban meghatározott feltételeknek.
3.3. A nyeremény
A nyeremény egy privát, a 2014-es brazíliai Futball VB döntőjének (2014. 07. 13.) kivetítése, mely kizárólag a nyertes
Résztvevő és barátai számára kerül megrendezésre a Szervező által meghatározott helyszínen maximum 20 fő erejéig. A
Szervező magára vállalja az ezen a napon történő teljes catering ellátás költségeit.
3.4. A nyeremény sorsolása
A 3.1-es és 3.2-es pontban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők között 2014. 07. 07-én 12:00 órakor kerül
sor a nyereménysorsolásra. A sorsoláson egy nyertes és három tartaléknyertes neve kerül kihúzásra. A nyertes fotót a
sorsolás után azonnal közzétesszük a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/TelekomFoci),
és közösségi oldal adta üzenetküldési lehetőségekkel élve kerül értesítésre írásban is a nyertes. A nyertesnek a
kiértesítéstől kezdve 2014. 07. ó 08-án 12:00 óráig van lehetősége jelentkezni a nyereményért a molnar.viktor@offline.hu
e-mail címen. Ha ezen időintervallumon belül nem jelentkezik a nyertes, akkor az 1. tartaléknyertes kerül kiértesítésre,
akinek ugyancsak egy nap áll rendelkezésre a jelentkezéshez. Ha ezen időintervallumon belül nem jelentkezik az 1.
tartaléknyertes, akkor a 2. tartaléknyertes kerül kiértesítésre, akinek ugyancsak egy nap áll rendelkezésre a
jelentkezéshez és így tovább. A nyertes Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a
nyeremény átadása a Játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes Résztvevő nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen

körülmény a Szervező terhére nem felróható. Amennyiben a nyertes Résztvevő a nyereményét nem veszi át időben, azt a
továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
4. a nyereményjáték időtartama
A nyereményjátékban csak azok a fotók vehetnek részt, melyek csak és kizárólag 2014. 06. 25. 14:00 és 2014. 07. 05.
23:59 között kerülnek feltöltésre.
5. a nyeremény adózása
A juttatás időpontjában hatályos Szja és Eho tv. szerint a Szervező viseli a nyereménnyel kapcsolatos közterheket,
amennyiben a 2014-es brazíliai Futball VB kivetítésekor (2014. 07. 13-án) a nyertes Résztvevő és baráti köre catering
ellátásban részesülnek.
6. a szervező jogai
A hamisított vagy manipulált feltöltések, fényképek érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Szervező joga, hogy
az adott Résztvevő regisztrációját ahhoz a feltételhez kösse, hogy a Résztvevő fényképes igazolvány bemutatásával
igazolja, hogy ő valóban a regisztrációban megjelölt személy és a nyereményjátékban való részvételre jogosult. Szervező
egyoldalúan jogosult úgy dönteni, hogy az igazolvány bemutatásának hiányában, vagy a visszaélésszerű gyakorlat
gyanúja esetén a részvételt megtagadja. Szervező joga továbbá, hogy bármikor, de különösen, amennyiben
visszaélésszerű illetve szabályzat ellenes részvétel gyanúja merül fel, a Résztvevő személy regisztrációját és részvételét
ahhoz a feltételhez kösse, hogy az adott Résztvevő a fényképek eredetiségét bizonyítandó eredeti fotót mutassa be.
Amennyiben a Résztvevő ezen feltételek valamelyikét nem teljesíti, úgy a nyereményjátékban nem vehet részt.
Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely
visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot törölje.
A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási,
kártérítési igényt a nyereményjáték során, a közösségi oldalak esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből
esetleg leállásából adódnak.
Azáltal, hogy a Résztvevő az akcióban részvétele során a nevét és a közösségi oldal azonosítóját megadja, a Résztvevő
feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy:
– a nyeremény átadásáról kép-, hang- vagy/és filmfelvétel készüljön, és ezen felvételek akár részben akár egészben egy
későbbi reklámkampány során felhasználásra kerüljenek – idő- és alkalombeli korlátozás valamint külön díjazás nélkül,
figyelemmel, azonban a 7. pont alatti adattulajdonost megillető jogokra).
A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, adatátviteli
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező és lebonyolító az e bekezdésben írtakból – így különösen a
fényképek feltöltésének sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából adódóan mindennemű felelősséget
kizár.
A Résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak
bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az
akcióban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja.
Szervező fenntartja jogát arra, hogy jelen Hivatalos játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa, akár a nyereményjáték
időtartama alatt.

7. személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Szervező a Résztvevők által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és
kezeli. A Szervező a Résztvevő adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Résztvevők tájékoztatása céljából a
Résztvevők tájékoztatásában közreműködő ügynökségnek. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás
önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Résztvevők a játékban való részvétellel egyidejűleg
hozzájárulnak adataik fenti módon történő kezeléséhez.
A Résztvevő a nyereményjátékkal kapcsolatban további felvilágosítást a Lebonyolítónál telekom.nyeremeny@offline.hu
email címen kérhet. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint
az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározottak
szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását
írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel során.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelő a Szervező, az adatfeldolgozó a Lebonyolító.
Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, személyes adatai kezeléséhez, azokról tájékoztatást kérhet,
illetve kérheti adatai törlését egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével: telekom.nyeremeny@offline.hu
Budapest, 2014. 07. 07.

