„Telekom weboldal használati szokásokról és nyilatkozatokról
szóló felmérés” elnevezésű kutatáshoz kapcsolódó promóciós
játék szabályzata
Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a
promóciós játékban, ha az itt leírtakkal egyetért!
1. Szervezés és lebonyolítás
„Telekom weboldal használati szokásokról és nyilatkozatokról szóló felmérés”
elnevezésű kutatáshoz kapcsolódó promóciós játék szervezője és lebonyolítója a
Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; a továbbiakban:
Magyar Telekom Nyrt., illetve Szervező).
2. A részvételre jogosultak köre
A promóciós játékban azok a személyek (a továbbiakban: Résztvevő) vehetnek részt,
akik a 18. életévüket betöltötték, érvényes mobiltelefonszámmal rendelkeznek, a
jelen szabályzatot elfogadják és a kutatáshoz kapcsolódó feladatokat elvégzik. A
promóciós játékban való részvétel, azaz a kutatási feladatok elvégzése a jelen
szabályzat Résztvevő általi elfogadásának minősül. A jelen szabályzatot, annak
elfogadásával Résztvevő magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3. A promóciós játék időtartama
2016. augusztus 15. 10:00 – 2016. szeptember 2. 18:00
4. A promóciós játék célja
A promóciós játék célja a www.telekom.hu online megrendelési folyamatához és az
ott található nyilatkozatokhoz kapcsolódó felhasználói vélemények megismerése.
5. Játék leírása, sorsolás, nyeremény
A játék menete:
A Szervező a weboldalán (www.telekom.hu) a promóciós játék időtartama alatt
véletlenszerűen megjelenő felhívásokat tesz közzé, amin keresztül a Résztvevő
jelentkezhet a kutatásra. A kutatás során a Résztvevő nem köteles érvényes adatokat
megadni, hiszen a felmérés célja nem személyes adatok megszerzése. A kutatáshoz
kapcsolódó feladatok elvégzése után a Résztvevő önkéntesen megadja
mobiltelefonszámát, ami előfeltétele a promóciós játékban való részvételnek. A
Szervező minden felhívás lezárását követő munkanapon az adott felhívásra
jelentkező minden 30. résztvevőnek kiküld egy 5000 Ft értékű tartozékkupont arra a
mobiltelefonszámra, melyet a feladatok elvégzése után megadott. A kupon értéke
5000 Ft, melyet 2016. szeptember 30-ig lehet beváltani kizárólag online, a
www.telekom.hu/tartozek oldalon. A kupon készpénzre nem váltható, át nem
ruházható. Egy vásárláshoz csakis 1 darab kupon váltható be, más kedvezményekkel
nem összevonható.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy
ezek gyanúja esetén a promóciós játékból bármely Résztvevőt kizárjon indokolási
kötelezettség nélkül. A Szervező a Résztvevő kizárását a promóciós játék bármely
szakaszában megteheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.
Nyeremények:
Szervező mindösszesen 18 darab, felhíváslezárásonként 6 db, egyenként 5000 Ft
értékű tartozékkupon SMS-ben történő megküldésére köteles a promóciós játék
teljes időtartama alatt. A kupon készpénzre nem váltható, át nem ruházható. Egy
vásárláshoz csak 1 darab kupon váltható be, más kedvezményekkel nem
összevonható. A Résztvevő teljes körű felelősséget vállal a tartozékkupon
felhasználását és használatát illetően. A nyereménykupon beváltása vásárláshoz
kötött, így sem a Nyertesnél, sem a nyereményjáték Szervezőnél szja es eho fizetési
kötelezettség nem keletkezik.
6. A kutatási teszt eredménye feldolgozásának és felhasználásának joga
A Résztvevő a promóciós játék keretében kitöltött kutatási teszt és annak
eredménye tekintetében díjmentesen kizárólagos és korlátlan, átdolgozható,
harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot biztosít a Szervező számára.
7. Felelősség kizárása
Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási i gényért a
promóciós játékban való részvétellel összefüggésben. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot ideértve a tartozékkupont is – akár a játék időtartama alatt egyoldalúan
megváltoztassa, visszavonja, megszüntesse.
A Résztvevő saját felelősségére vesz részt a promóciós játékban, így sem a
Szervezővel, sem a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben igényt, követelést semmilyen
jogcímen nem támaszthat a promóciós játékkal összefüggésben.
A Szervező kizárja a felelősséget az online kérdőív rajta kívül álló okból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a kérdőív nem vagy csak korlátozottan
használható.
8. Adatvédelem
A Szervező a Játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi
előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen Játékkal összefüggésben kezeli
(adatkezelő). Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok a Játék befejezését követően
megsemmisítésre kerülnek. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. A
játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: a
Résztvevő telefonszáma. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok)
előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban
meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való

részvétellel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy
tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy
helyesbítését. Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni
tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott
döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv -ben
foglalt feltételek szerint. A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő
törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a j átékos
tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg
automatikusan megszűnik.
Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Szervező felel. A Szervező
kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan
teljesítésére.
Budapest, 2016. augusztus 12.

