A TELEKOM „E-SZÁMLÁÉ A JÖVŐ”
ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A Telekom.hu: „E-számláé a jövő” promóciós játék (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013
Budapest Krisztina krt. 55. továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolítója és adatkezelője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye:
1013 Budapest Krisztina krt. 55. továbbiakban: „Lebonyolító”).
2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐFELTÉTELE
A Játékban való részvétel előfeltétele, hogy a Játékosok a Magyar Telekom üzleti előfizetői legyenek, akik vezetékes vagy mobil
szolgáltatásuk számláját elektronikus úton kapják, arról papír alapú számlát nem igényelnek.
2.1. A játékban történő részvétel, regisztráció:
A Játékban való részvételhez szükséges az, hogy az ügyfelek legkésőbb 2015. 11. 30-ig nyilatkozzanak az elektronikus számla
szolgáltatás igénybevételéről akár az Elektronikus Számla Szolgáltatás Igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltésével
és az ügyfélszolgálatra való eljuttatásával, akár az üzleti online önkiszolgáló felületen a „Számlakezelés” menüpontban
az e-számla szolgáltatás megrendelésével, a “e-számla nyilatkozat” elfogadásával. Amennyiben még nem rendelkeznek
elektronikus számla szolgáltatással, úgy az elektronikus számla igénylés folyamatáról bővebben a honlapunkon olvashatnak
(http://telekom.hu/uzleti/mobil/szolgaltatasok/elektronikus_szamla).
A játékban való regisztrációhoz szükséges linket a jelenleg is e-számlával rendelkező üzleti ügyfeleink az elektronikus számla
fogadására megadott email címre kapják meg, mely regisztrációs linkre kattintva az ügyfél igényét a Játékban való részvételre
rögzítjük. A promóció ideje alatt elektronikus számlára váltó ügyfeleknek az elektronikus számla fogadására megadott email
címre az igénylést követő héten küldjük ki a játékban való regisztrációhoz szükséges linket, mely regisztrációs linkre kattintva az
ügyfél igényét a Játékban való részvételre rögzítjük.
2.2. A nyertesek kiválasztása
A Játék lezárását követően minden ügyfél, aki a promóció lezárásának időpontjában elektronikus számlát kap, illetve
2015. november 30-ig elektronikus számlát igényelt, és a játékra a regisztrációs e-mailben kiküldött linkre kattintva regisztrált,
vagy új e-számlás ügyfélként a nyereményjátékban való részvételről nem mondott le, jogosulttá válik a sorsoláson való részvételre. A Lebonyolító a regisztráltak adatbázisából három nyertest és három tartalék nyertest sorsol, arra az esetre, ha a nyertes
a játékból kizárásra kerül vagy részére a nyeremény egyéb okból nem adható át. (pl.: a megadott e-mail címre írt levélre nem
válaszol a nyertes, vagy lemond a nyereményről.) Ebben az esetben a nyertes helyett a kisorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá
a nyereményre. További tartaléknyerteseket Lebonyolító nem sorsol. Szervező a Nyertest a Játék lezárása után 10 munkanapon
belül az általuk megadott elérhetőségen (e-mail címen) keresztül értesíti, és egyeztet velük a nyeremény átadásáról. A sorsolás
gépi módszerrel, véletlenszerű számgenerálással történik. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes
a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. A sorsolás
helyszíne: 1013 Budapest Krisztina krt. 55.
2.3. A játék helye
A promóciós játékkal kapcsolatos információk az telekom.hu/uzleti weboldalon érhetők el.
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3. NYEREMÉNY
A játék fődíja 3 db Samsung Galaxy S6 Edge 32 okostelefon készülék.
4. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
Szervező a Nyerteseket a sorsolástól számított 5 munkanapon belül az általuk megadott elérhetőségen (a regisztrációkor
megadott e-mail címen) keresztül értesíti, a nyeremények átvételének módja és ideje ekkor kerül leegyeztetésre. Ha a nyertes
5 munkanapon belül nem jelentkezik, vagy lemond a nyereményről, abban az esetben a tartaléknyertesre száll a nyeremény.
A tartaléknyertesnek szintén az értesítéstől számított 5 munkanap áll rendelkezésére a nyeremény átvételére. Amennyiben
a nyereményt a tartaléknyertes sem veszi át, a nyeremény nem kerül átadásra.
A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton juttatja el
a nyerteshez. A postai kézbesítésből eredő esetleges, a Szervezőn és Lebonyolítón kívüli okból bekövetkező sikertelenségért a
Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A nyertes a fentiek szerint jogosult a nyereményre, mely nem váltható készpénzre, vagy egyéb nyereményre.
A Nyeremény - Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő - 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen
más igénnyel nem élhet.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervező jogosult a Nyertesek nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, valamint a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Nyeremény átvétele képi rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek a Nyertes
engedélyével a Szervező weboldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel
kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a nyeremény felajánlója viseli, ezzel kapcsolatos adóteher
a nyertest nem terheli.
5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A játék 2015. október 1-én 00:01-kor indul és 2015. november 30-án 23:59:59-kor zárul.
6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI MEGFELELŐSÉGEI
A Játékban Résztvevőként az vehet részt, aki az alább felsorolt feltételeknek együttesen megfelel (továbbiakban: „Résztvevő”):
– Magyar Telekom üzleti ügyfél,
– adószámmal rendelkező kis- vagy középvállalkozás, vagy egyéni vállalkozó, aki
– a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és maradéktalanul betartja;
A játékra csak az üzleti előfizető törvényes képviselője, vagy 18. életévét betöltött meghatalmazottja regisztrálhat.
A Játékra való regisztráció a jelen Részvételi és Játékszabályzat teljes körű elfogadásának minősül.
A játékban a Magyar Telekom Nyrt. dolgozói, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, ezek alkalmazottai, illetve mindezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A játékkal kapcsolatos jogi reklamációt nem fogadunk el. A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. Egy ügyfél egy regisztrációval vehet
részt a sorsoláson, és maximum egy nyereményre jogosult – amennyiben neve kisorsolásra kerül.
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7. ADATVÉDELEM
A Résztvevők által megadott adatok a nyeremények átadását is szolgálják, valamint a személyi megfelelőség vizsgálatát segítik
elő. Adatkezelő az adatok kezelése, feldolgozása során mindvégig betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az automatikus adatfeldolgozás megvalósításáról szóló 1998. évi VI. törvény
rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.
A Résztvevők az elektronikus számla igényléssel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adataikat a Szervező a Játék során ügyfélkapcsolat, ellenőrzés és kapcsolattartás céljából felhasználja. Ha a Résztvevő
úgy dönt, hogy kivonja magát a Játékból, szándékát az uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu email címen tudja megtenni.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50333/2012.
8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Szervező kizárja a Résztvevő személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. Résztvevők
a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező nem vizsgálja az adatok hitelességét és valódiságát, így
a vásárlás során megadott adatok hibájából, valótlanságából eredő következményekért a Szervező semmilyen felelősséget nem
vállal. Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Résztvevő a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja,
rosszhiszeműen jár el, vagy a jelen Részvételi és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak
nem felel meg, akkor a Szervező az ilyen Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A kizárt Résztvevő a játékban a továbbiakban nem vehet részt. Ezen túlmenően a Résztvevő kizárásra kerül a Szervező által szervezett jövőbeni Alkalmazásból/
játékból /promócióból a kizárástól számított 3 éves időszakra.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott
hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
A Magyar Telekom fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot egyoldalúan
módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Magyar Telekom közzéteszi a www.üzletitelekom.hu weboldalon. A versenyző felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.
A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.
A játékkal kapcsolatos egyéb információk: http://telekom.hu/uzleti/mobil/szolgaltatasok/elektronikus_szamla
Budapest, 2015. szeptember 30.
Magyar Telekom Nyrt.
Szervező
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