Smart munkatárs kérdőív és Nyereményjáték szabályzat
1.Háttér
A Magyar Telekom Nyrt. 2016 júniusában vezette be a Magenta1 Business elnevezésű
kedvezménycsomagját, amely mobil- és vezetékes telefonálást, internetet és informatikai megoldásokat
foglal magában. Ez utóbbin a Telekom által mindenkor értékesített vírusvédelmi-szolgáltatást, valamint az
Office 365 Vállalati Alapverziót értjük, amelyek díjmentesen képezik az ajánlat részét. Az Office 365
Vállalati Alapverzió helyett az ügyfélnek lehetősége van Vállalati Prémium csomagot választania, amelyre
– a csomagra irányadó díjak megfizetése mellett – 15% havidíj-kedvezményt biztosítunk. A Smart
munkatárs kérdőívet és a hozzá kapcsolódó nyereményjátékot a Magenta1 Business ajánlat Office 365
informatikai komponensének népszerűsítésére írtuk ki. (Részletek: www.telekom.hu/magenta1-business)

2. Smart munkatárs kérdőív

A 8 kérdésből álló kérdőívet bármely mikro-, kis- és középvállalkozás munkatársa (továbbiakban
Résztvevő) kitöltheti – tehát nem kizárólag Telekom üzleti ügyfelek - az eredmény a valós céges adatok
(Kapcsolattartó neve, E-mail cím, Telefonszám, Cégnév) megadását követően a Résztvevő e-mail címére
kerül kiküldésre, a kérdőív elküldésétől számított két munkanapon belül. A kérdőív kitöltése önkéntes, és
semmilyen vásárlási, megrendelési kötelezettséget nem keletkeztet.
Annak érdekében, hogy minél több Résztvevő kitöltse a kérdőívet, Telekom Nyereményjátékot is
előkészít, amelynek részletei a 3. pontban olvashatók. A Résztvevő a céges adatok megadásával és az
Elküld gomb megnyomásával automatikusan hozzájárul a Nyereményjátékban való részvételhez, és
egyúttal elfogadja annak szabályzatát.

3. Nyereményjáték

3.1 Általános feltételek
A Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10041928, adószáma: 10773381-2-44, a továbbiakban: Telekom) a Magenta1 Business ajánlatához/Smart
munkatárs kérdőívhez kapcsolódóan Nyereményjátékot indít, amelyen azon mikro-, kis- és
középvállalkozások munkatársai (továbbiakban Résztvevő) vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen
részvételi feltételekben foglaltaknak, és kitöltik a Telekom Magenta1 Business oldalán közzétett Smart
munkatárs kérdőívet. (www.telekom.hu/magenta1-business)
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Magyar Telekom és munkavállalói, illetve a munkavállalók
Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, és hozzátartozói, valamint a Magyar Telekom tagvállalatai és üzleti
partnerei, vagy tagvállalatainak üzleti partnerei.
3.2. Nyereményjáték időzítése
 Nyereményjáték időtartama: kezdete: 2016.10. 21. vége: 2016.11.21.
 Nyereményjáték sorsolása: 2016.11.22. 15.00 óra
 Nyertesek értesítése: 2016.11.23-áig, e-mailen
 Nyeremény biztosítása/OneDrive szolgáltatás élesítése: 2016.12.01, szolgáltatás leszerelése:
2017.12.01.
3.3. Nyeremények és sorsolás menete
A Nyereményjátékban 5 db OneDrive 1 TB tárhely-szolgáltatás 1 évre szóló díjmentes biztosítása kerül
kisorsolásra, amelyek összértéke nettó 142 800 Ft, bruttó 181 320 Ft (nettó 1190 Ft (bruttó 1511 Ft)/hó =
nettó 28 560 Ft (bruttó 36 264 Ft)/hó). A szolgáltatás részletei itt olvashatók.
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A sorsolásra 2016.11.22-én 15.00 órakor kerül sor, a Telekom székházban, a Regisztrálók közötti
véletlenszerű kiválasztás útján. Az öt nyertest a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítjük ki,
2016.11.23-áig. Amennyiben a kiértesített Nyertes legkésőbb 2016.11.28-áig nem jelez vissza, a Telekom
fenntartja a jogot az újabb Nyertes sorsolására mindaddig, ameddig mind az öt nyeremény hivatalosan
gazdára nem talál. A OneDrive szolgáltatások térítés nélkül átadott nyereménynyújtásnak minősülnek,
amelynek mindennemű adóvonzatát a Telekom állja.
3.4 Adatvédelem
Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy Telekom a regisztráció során megadott céges adatait kezelje, továbbá
a megadott kapcsolattartói e-mail címre a Smart munkatárs kérdőívvel, a jelen Nyereményjátékkal, és
üzleti ajánlataival kapcsolatosan információt küldjön, vagy telefonon megkeresse. Amennyiben a jövőben
nem kíván direktmarketing célú ajánlatokat kapni, kérjük, lemondási szándékát a smart@telekom.hu email címen jelezze.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Info tv.) értelmében Telekom és kezeli és dolgozza fel a Résztvevők személyes adatait.
Minden Résztvevő csak a valós adataival regisztrálhat. A valótlan adatokkal vagy olyan adatokkal történt
regisztráció, amelyeket a Résztvevő nem tud hitelt érdemlően igazolni, automatikusan érvénytelennek
minősülnek és a Nyereményjátékból történő kizárást vonják maguk után.
Résztvevőt megilleti, a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása
alapján a Telekom által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat az Info
tv-ben foglalt feltételek szerint. Telekom bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezelése kapcsán.
A Nyereményjáték ideje alatt Telekom és a Résztvevők közötti esetleges jogvitákat közös megegyezéssel
oldják meg, illetve, ha ez nem lehetséges, akkor a jogvitában az illetékes magyar bíróság dönt.
3.5 Egyéb általános feltételek
Telekom fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték szabályzatát egyoldalúan módosítsa, vagy magát a
Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt megszüntesse. A szabályzat módosításáról, vagy
megszűntetéséről szóló tájékoztatót Telekom a www.telekom.hu/uzleti weboldalán közzéteszi, illetve a
Regisztrálók e-mail címére is elküldi két munkanappal a változást megelőzően. Telekom bármely, a jelen
Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal
kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. Telekom kizárja a Résztvevő bármely jogcímen
történő, Telekommal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.

4. Résztvevő nyilatkozata

Nyilatkozattevő, az X cég képviseletében kijelentem, hogy a Nyereményjáték feltételeit részletesen
megismertem és teljes mértékben elfogadom, illetve betartom.
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